สารบัญ

ยูเออี

สารบัญ

สารบัญ
หน้า
1

บทนา ........................................................................................................................................................... 1-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

ความเป็นมาของโครงการ ................................................................................................................... 1-1
รายละเอียดโครงการทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง ............................................................................................ 1-2
ความจ้าเป็นในการเปลี่ยนแปลงฯ ........................................................................................................ 1-5
แผนการด้าเนินงานโครงการ ............................................................................................................... 1-5
วัตถุประสงค์ในการศึกษา.................................................................................................................... 1-8
องค์ประกอบของรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ......................................................................................... 1-8

ลักษณะโครงการทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง ........................................................................................................ 2-1
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

บทน้า................................................................................................................................................. 2-1
รายละเอียดโครงการทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง (คลังน้ามันศรีราชา) ........................................................... 2-17
2.2.1 ท่าเทียบเรือ (Sea Berth and Jetty) ...................................................................................... 2-17
2.2.2 ระบบสูบถ่ายและล้าเลียงสารปิโตรเคมี ................................................................................... 2-20
2.2.3 คุณสมบัติของสารทีท่ ้าการขนถ่าย ......................................................................................... 2-41
การขนถ่ายผลิตภัณฑ์บริเวณท่าเทียบเรือคลังน้ามันศรีราชา .............................................................. 2-43
2.3.1 ขันตอนการปฏิบตั ิในการเทียบท่า .......................................................................................... 2-43
2.3.2 ขันตอนการขนถ่ายพาราไซลีน............................................................................................... 2-45
2.3.3 มาตรการในการป้องกันการหกรัว่ ไหลระหว่างการสูบถ่าย ....................................................... 2-46
2.3.4 แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณท่าเทียบเรือ ............................................................ 2-50
ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและระบบสนับสนุนของคลังน้ามันศรีราชา .................................... 2-53
2.4.1 ระบบน้าใช้ ............................................................................................................................ 2-53
2.4.2 สถานีจ่ายไฟฟ้า..................................................................................................................... 2-56
2.4.3 การระบายน้า ........................................................................................................................ 2-56
2.4.4 การคมนาคมขนส่ง ................................................................................................................ 2-58
มลพิษและระบบการจัดการของคลังน้ามันศรีราชา ............................................................................. 2-61
2.5.1 มลพิษทางอากาศ .................................................................................................................. 2-61
2.5.2 การจัดการน้าเสีย .................................................................................................................. 2-61
2.5.3 การจัดการกากของเสีย .......................................................................................................... 2-69

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ก

ยูเออี

บทน้า

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
2.6

2.7

2.8

2.9
3

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลีย่ นแปลงฯ) .................................................... 3-1
3.1

3.2

3.3

ข

คนงานและพนักงานของคลังน้ามันศรีราชา ........................................................................................ 2-73
2.6.1 ระยะก่อสร้าง ......................................................................................................................... 2-73
2.6.2 ระยะด้าเนินการ ..................................................................................................................... 2-73
ระบบการจัดการภายในพืนที่ก่อสร้าง................................................................................................. 2-73
2.7.1 พืนที่กองเก็บวัสดุก่อสร้างและส้านักงานชั่วคราว..................................................................... 2-73
2.7.2 ขันตอนการก่อสร้าง ............................................................................................................... 2-79
2.7.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง ................. 2-90
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคลังน้ามันศรีราชา ...................................................................... 2-97
2.8.1 นโยบายความปลอดภัย ......................................................................................................... 2-97
2.8.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล......................................................................................... 2-97
2.8.3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ............................................................................................... 2-97
2.8.4 แผนฉุกเฉินของคลังน้ามันศรีราชา ....................................................................................... 2-110
2.8.5 การรับเรื่องราวร้องเรียนของคลังน้ามันศรีราชา..................................................................... 2-125
พืนที่สีเขียว..................................................................................................................................... 2-127
อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ........................................................................................................ 3-2
3.1.1 สภาพภูมิอากาศ ...................................................................................................................... 3-2
3.1.2 อุตุนิยมวิทยา........................................................................................................................... 3-3
3.1.3 คุณภาพอากาศ........................................................................................................................ 3-6
ระดับเสียง ........................................................................................................................................ 3-21
3.2.1 ผลการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ............................................................... 3-21
3.2.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืนที่ศึกษา .............................................................................. 3-22
คุณภาพน้าทะเล ............................................................................................................................... 3-23
3.3.1 ผลการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .................................................................... 3-23
3.3.2 ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ .......................... 3-26

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3.4

3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

3.10
3.11

3.12

3.13

สภาพทางสมุทรศาสตร์ ..................................................................................................................... 3-31
3.4.1 สภาพธรณีสัณฐานชายฝั่ง ................................................................................................... 3-31
3.4.2 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ...................................................................................................... 3-33
3.4.3 การศึกษาน้าขึนน้าลง (Tides) ............................................................................................. 3-34
สภาพนิเวศวิทยาทางทะเล ................................................................................................................ 3-39
การประมงและเพาะเลียงสัตว์น้า........................................................................................................ 3-46
3.6.1 การรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ............................................................................ 3-46
การคมนาคมทางบก ......................................................................................................................... 3-49
3.7.1 การคมนาคมทางรถยนต์..................................................................................................... 3-49
3.7.2 การคมนาคมทางรถไฟ ....................................................................................................... 3-53
การคมนาคมทางน้า .......................................................................................................................... 3-53
3.8.1 เครือข่ายคมนาคม .............................................................................................................. 3-53
น้าใช้และพลังงานไฟฟ้า .................................................................................................................... 3-59
3.9.1 การใช้น้า ............................................................................................................................ 3-59
3.9.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า .......................................................................................................... 3-60
การก้าจัดขยะมูลฝอย ........................................................................................................................ 3-61
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ...................................................................................................................... 3-62
3.11.1 จังหวัดชลบุรี ......................................................................................................................... 3-62
3.11.2 ข้อมูลระดับเทศบาลของบริเวณพืนที่ศึกษา............................................................................. 3-78
3.11.3 ปัญหาเชิงสังคมในชุมชน ....................................................................................................... 3-82
สุขาภิบาลและสาธารณสุข ................................................................................................................. 3-84
3.12.1 อัตราการป่วย ........................................................................................................................ 3-84
3.12.2 อัตราการป่วยตาย ................................................................................................................. 3-88
3.12.3 อัตราการพึ่งพิง ..................................................................................................................... 3-89
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ................................................................................................... 3-90

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ค

ยูเออี

บทน้า

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
4

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลีย่ นแปลงฯ) และการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน .............................................................................................................................................. 4-1
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

ง

อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ........................................................................................................ 4-2
4.1.1 ระยะก่อสร้าง ........................................................................................................................... 4-2
4.1.2 ระยะด้าเนินการ ....................................................................................................................... 4-9
ระดับเสียง ........................................................................................................................................ 4-23
4.2.1 ระยะก่อสร้าง ......................................................................................................................... 4-23
4.2.2 ระยะด้าเนินการ ..................................................................................................................... 4-25
สภาพทางสมุทรศาสตร์และคุณภาพน้าทะเล ...................................................................................... 4-27
4.3.1 ระยะก่อสร้าง ......................................................................................................................... 4-27
สภาพนิเวศวิทยาทางทะเล ................................................................................................................ 4-59
4.4.1 ระยะก่อสร้าง ......................................................................................................................... 4-59
4.4.2 ระยะด้าเนินการ ..................................................................................................................... 4-61
การประมงและเพาะเลียงสัตว์น้า ........................................................................................................ 4-61
4.5.1 ระยะก่อสร้าง ......................................................................................................................... 4-61
4.5.2 ระยะด้าเนินการ ..................................................................................................................... 4-61
การคมนาคมทางบก ......................................................................................................................... 4-62
4.6.1 การคมนาคมทางรถยนต์ ........................................................................................................ 4-62
การคมนาคมทางน้า .......................................................................................................................... 4-64
4.7.1 ระยะก่อสร้าง ......................................................................................................................... 4-64
4.7.2 ระยะด้าเนินการ ..................................................................................................................... 4-64
น้าใช้และพลังงานไฟฟ้า .................................................................................................................... 4-65
4.8.1 การใช้น้า ............................................................................................................................... 4-65
4.8.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า ............................................................................................................. 4-66

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
4.9

5

การก้าจัดขยะมูลฝอย ........................................................................................................................ 4-67
4.9.1 ระยะก่อสร้าง ......................................................................................................................... 4-67
4.9.2 ระยะด้าเนินการ ..................................................................................................................... 4-67
4.10 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ...................................................................................................................... 4-68
4.10.1 ระยะก่อสร้าง ...................................................................................................................... 4-68
4.10.2 ระยะด้าเนินการ .................................................................................................................. 4-69
4.11 สาธารณสุขและอาชีวอนามัย ............................................................................................................. 4-69
4.11.1 ผลกระทบต่อสุขภาพ .......................................................................................................... 4-69
4.12 การประเมินอันตรายร้ายแรง ........................................................................................................... 4-100
4.12.1 บทน้า............................................................................................................................... 4-100
4.12.2 การจ้าแนกความเสี่ยง/อันตรายร้ายแรง ............................................................................. 4-102
4.12.3 การหาโอกาสการเกิดของแต่ละเหตุการณ์ ......................................................................... 4-105
4.12.4 การค้านวณระดับความรุนแรงในแต่ละเหตุการณ์ ............................................................... 4-107
4.12.5 การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยง (Risk Assessment) ................................................................ 4-116
4.13 การมีส่วนร่วมของประชาชน ........................................................................................................... 4-122
4.13.1 วัตถุประสงค์ของการด้าเนินงาน ........................................................................................ 4-122
4.13.2 แนวทางการด้าเนินงาน..................................................................................................... 4-122
4.13.3 แผนการมีส่วนร่วมของโครงการ ........................................................................................ 4-123
4.13.4 ขันตอนการด้าเนินงาน วิธีการ และเทคนิคที่ใช้ .................................................................. 4-127
4.13.5 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ................................................................. 4-129
4.13.6 ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ............................................................ 4-132
4.13.7 แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ ........................................................................... 4-162
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิ ารด้านสิ่งแวดล้อมทีผ่ ่านมา ..................................................................... 5-1
5.1

บทน้า................................................................................................................................................. 5-1

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

จ

ยูเออี

บทน้า

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
6

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ........................................................................................................................... 6-1
6.1

6.2

6.3

ฉ

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โครงการขยายท่าเทียบ
เรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อม
วางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา) .............................. 6-2
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังน้ามันศรีราชา)........................................................... 6-109
มาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ (โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของ
คลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา) ....................................................................................... 6-114

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สารบัญ

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1.4 1

แผนการด้าเนินงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ........................................................... 1-6

ตารางที่ 1.4 2

แผนงานก่อสร้างท่อ HSD ที่ผ่านความเห็นชอบ EIA แล้ว และงานวางท่อพาราไซลีน ............... 1-7

ตารางที่ 2.1 1
ตารางที่ 2.2 1

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ...................... 2-3
สรุปลักษณะทั่วไปและความสามารถให้เรือเข้าจอดเทียบท่าของท่าเรือในปัจจุบันและหลังการ
ปรับปรุง (ท่าเรือของคลังน้ามันศรีราชา).................................................................................... 2-19
ขนาดและชนิดผลิตภัณฑ์ทขี่ นถ่ายผ่าน Loading Arm บริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5 .... 2-21
รายละเอียดสภาวะด้าเนินการของท่อใต้ทะเลไปยังท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5 ..................... 2-25
คุณสมบัติท่อและค่า Safety Factor ส้าหรับท่อพาราไซลีนของโครงการ..................................... 2-39
แผนการซ่อมบ้ารุงแนวท่อของโครงการ .................................................................................... 2-41
คุณสมบัติโดยทั่วไปของพาราไซลีน .......................................................................................... 2-43
เปรียบเทียบปริมาณและแหล่งทีม่ าของน้าใช้และน้าเสียที่เกิดขึนทังก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ ................................................................................................................ 2-54
คาดการณ์ปริมาณจ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าเรือเหมายเลข 4, 5, 6 และ 7 ในปี พ.ศ. 2557-2565. 2-59
สถิติปริมาณเรือที่เข้ามาใช้ท่าเทียบเรือหมายเลข 5 ของโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2557-2565 ..... 2-60
คุณภาพน้าทิงบริเวณบ่อพักสุดท้ายของบ่อดักไขมัน คลังน้ามันศรีราชา ปี พ.ศ. 2554-2556 ..... 2-62
ประเภท ปริมาณและการจัดการของเสียของโครงการ ................................................................ 2-71
การจัดเตรียมโฟมดับเพลิงภายในคลังน้ามันศรีราชา ............................................................... 2-102
สรุปชนิดและจ้านวนของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือของคลังน้ามันศรีราชา ................................ 2-105
สรุปชนิดและจ้านวนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชาในปัจจุบันและส่วนทีจ่ ะติดตัง
เพิ่มเติม ................................................................................................................................. 2-106
ความสามารถ Oil Boom และ Skimmer ส้าหรับการเก็บกู้น้ามันของฝ่ายคลังปิโตรเลียม
ภาคตะวันออก ....................................................................................................................... 2-120
สภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศแหลมฉบัง ปี พ.ศ. 2537 - 2556 ..................................... 3-5
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง พ.ศ. 2554-2556 ของกรม
ควบคุมมลพิษ ............................................................................................................................ 3-8
ผลการรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ. 2554-2556 จากรายงานผลการปฏิบัตติ าม
มาตรการฯ ของโครงการ .......................................................................................................... 3-11
รายละเอียดการตรวจวัดและวิธวี ิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศพืนฐาน ....................................... 3-12

ตารางที่ 2.2 2
ตารางที่ 2.2 3
ตารางที่ 2.2 4
ตารางที่ 2.2 5
ตารางที่ 2.2 6
ตารางที่ 2.4 1
ตารางที่ 2.4 2
ตารางที่ 2.4 3
ตารางที่ 2.5 1
ตารางที่ 2.5 2
ตารางที่ 2.8 1
ตารางที่ 2.8 2
ตารางที่ 2.8 3
ตารางที่ 2.8 4
ตารางที่ 3.1 1
ตารางที่ 3.1 2
ตารางที่ 3.1 3
ตารางที่ 3.1 4

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ช

ยูเออี

บทน้า

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 3.1 5
ตารางที่ 3.1 6
ตารางที่ 3.1 7

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพืนที่โครงการ ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2557 . 3-13
ผลการตรวจวัดพาราไซลีนบริเวณสถานีต่าง ๆ รอบพืนทีโ่ ครงการ ............................................. 3-14
ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สถานีตรวจวัดคลังน้ามันศรีราชา บริเวณด้านหน้าอาคาร
ลานถังน้ามัน ............................................................................................................................ 3-15
ตารางที่ 3.1 8 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สถานีตรวจวัดวัดใหม่เนินพยอม .................................... 3-16
ตารางที่ 3.1 9 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สถานีตรวจวัดที่ท้าการชุมชนบ้านทุ่ง ............................. 3-17
ตารางที่ 3.1 10 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สถานีตรวจวัดชุมชนบ้านแหลมฉบัง .............................. 3-17
ตารางที่ 3.2 1 ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิระดับเสียงโดยทั่วไปในบริเวณพืนที่ริมหรือใกล้ถนน ในช่วงปี
พ.ศ. 2553-2555 ...................................................................................................................... 3-21
ตารางที่ 3.2 2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพืนที่โครงการ......................................................................... 3-23
ตารางที่ 3.3 1 ผลการรวบรวมข้อมูลคุณภาพนา้ ทะเลชายฝัง่ บริเวณจังหวัดชลบุรีช่วงปี พ.ศ. 2553-2556 .......... 3-25
ตารางที่ 3.3 2 คุณภาพน้าทะเลบริเวณท่าเทียบเรือคลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2556 .......... 3-28
ตารางที่ 3.4 1 เกณฑ์ก้าหนดลักษณะน้าขึนน้าลง ............................................................................................. 3-36
ตารางที่ 3.4 2 ค่าระดับน้าเชิงฮาร์โมนิคของสถานีวัดระดับน้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ........................... 3-36
ตารางที่ 3.4 3 ค่าระดับน้าเชิงฮาร์โมนิคของสถานีวัดระดับน้าของกรมเจ้าท่า .................................................... 3-37
ตารางที่ 3.4 4 เกณฑ์ก้าหนดช่วงพิสัยน้า ......................................................................................................... 3-37
ตารางที่ 3.4 5 สถิติระดับน้า (Non-Harmonic) ของสถานีตรวจวัดระดับน้าในพืนที่อ่าวไทยตอนบน ................... 3-38
ตารางที่ 3.5 1 ผลการติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอนบริเวณพืนที่ท่าเทียบเรือโครงการ ในระยะก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2556 ............................................................................................................................ 3-40
ตารางที่ 3.5 2 ผลการติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอนบริเวณพืนที่ท่าเทียบเรือโครงการ ในระยะด้าเนินการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556....................................................................................................... 3-41
ตารางที่ 3.5 3 ผลการศึกษาสัตว์หน้าดิน (Benthos) ในระยะด้าเนินการ ระหว่าง พ.ศ. 2553-2556.................... 3-43
ตารางที่ 3.6 1 แสดงรายละเอียดเรือประมงแยกประเภทเครื่องมือประมงในอ้าเภอศรีราชา ................................ 3-47
ตารางที่ 3.7 1 ค่าถ่วงน้าหนักของยานพาหนะแต่ละประเภท............................................................................. 3-50
ตารางที่ 3.7 2 ปริมาณการจราจรรายปีเฉลี่ยบนทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 ........ 3-51
ตารางที่ 3.7 3 V/C Ratio ของทางหลวงโครงข่ายจราจรในพืนทีศ่ ึกษา.............................................................. 3-52
ตารางที่ 3.8 1 ข้อมูลปริมาณเรือเข้า – ออก ในเขตท่าเรือศรีราชา (ล้าต่อปี) ...................................................... 3-57
ตารางที่ 3.8 2 สถิติอุบัติเหตุทางน้าและอุบัติเหตุทางเรือ .................................................................................. 3-58

ซ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 3.8 3
ตารางที่ 3.9 1
ตารางที่ 3.9 2
ตารางที่ 3.9 3
ตารางที่ 3.11 1
ตารางที่ 3.11 2
ตารางที่ 3.11 3
ตารางที่ 3.11 4
ตารางที่ 3.11 5
ตารางที่ 3.11 6
ตารางที่ 3.11 7
ตารางที่ 3.11 8
ตารางที่ 3.11 9
ตารางที่ 3.11 10
ตารางที่ 3.11 11
ตารางที่ 3.11 12
ตารางที่ 3.11 13
ตารางที่ 3.11 14
ตารางที่ 3.11 15
ตารางที่ 3.11 16
ตารางที่ 3.11 17
ตารางที่ 3.11 18

สถิติอุบัติเหตุน้ามันรั่วไหลและคราบน้ามัน ................................................................................ 3-59
ความสามารถในการผลิตและปริมาณการจ่ายน้าประปาต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556............ 3-60
สถานีจ่ายไฟในพืนทีใ่ ห้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอศรีราชา .................................... 3-61
สถิติจ้านวนผูใ้ ช้ไฟฟ้าและปริมาณการจ่ายไฟฟ้าในพืนที่รบั ผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอศรีราชา.......................................................................................................................... 3-61
จ้านวนประชากรของอ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2553 – 2555 ................................... 3-64
จ้านวนประชากรจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2555 ............................................................................. 3-65
จ้านวนประชากร อัตราการเปลีย่ นแปลง และความหนาแน่นของประชากร จังหวัดชลบุรี
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2555 ................................................................................................... 3-65
จ้านวนการเกิด การตาย การลงทะเบียนย้ายเข้า – ออก ของประชากร จ้าแนกตามเพศ
ของจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 ................................................................................................... 3-66
จ้านวนประชากร และสถานภาพแรงงาน จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2555 ..................................... 3-66
การประกอบอาชีพของประชากรในจังหวัดชลบุรีและอ้าเภอศรีราชา พ.ศ. 2556 ......................... 3-66
จ้านวนและร้อยละ การอ่านออก/เขียนไทยได้ ของประชากรในจังหวัดชลบุรี............................... 3-67
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลิตของจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2551-2554 .................................................................................................................. 3-68
รายได้ต่อหัวของประชากร (บาทต่อปี) ของจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ 2556 ....................................... 3-68
รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2554.................................. 3-69
จ้านวนสถาบันการศึกษาของจังหวัดชลบุรี อ้าเภอศรีราชา จ้าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2554 ............ 3-70
ระดับการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปี ขึนไปของจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555
(อัตราต่อประชากร 1,000 คน).................................................................................................. 3-70
จ้านวนศาสนสถาน พระภิกษุและสามเณรของจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2554 ............................... 3-71
ข้อมูลสถานการณ์ความยากจน ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2554 .................................................... 3-71
จ้านวนหนีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ้าแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2554 ........................................................................................................................... 3-73
จ้านวนประชากรและครัวเรือนในพืนที่ศึกษา ............................................................................. 3-75
จ้านวนสถานประกอบการในเขตนิคม จ้าแนกรายนิคมอุตสาหกรรม อ้าเภอศรีราชา
ปี พ.ศ. 2556 ........................................................................................................................... 3-77
จ้านวนสถานประกอบการในเขตอ้าเภอศรีราชา ปี พ.ศ. 2556 ................................................... 3-77

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฌ

ยูเออี

บทน้า

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 3.11 19
ตารางที่ 3.12 1
ตารางที่ 3.12 2
ตารางที่ 3.12 3

สถิติผลการปราบปรามอาชญากรรมคดีอาญา 5 กลุ่ม ปี พ.ศ. 2552-2556 .................................. 3-83
อัตราผู้ป่วยนอก จังหวัดชลบุรี จ้าแนกตามกลุม่ สาเหตุปว่ ย 21 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2552- 2555 ..... 3-84
อัตราผู้ป่วยนอก อ้าเภอศรีราชา จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2553-2556... 3-85
สาเหตุการป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 ล้าดับแรก ของประชากร จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552-2556 (อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน) ........................................................ 3-86
ตารางที่ 3.12 4 จ้านวนผู้ปว่ ยนอก จ้าแนกตามกลุ่มโรคในเขตพืนที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขของ
เทศบาลนครแหลมฉบัง ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 .................................................................. 3-87
ตารางที่ 3.12 5 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดชลบุรี (อัตรา:แสนคน)...................................................... 3-88
ตารางที่ 3.12 6 จ้านวนผู้เสียชีวิต จ้าแนกรายสาเหตุ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553-2556 ................... 3-89
ตารางที่ 3.12 7 อัตราพึ่งพิงของประชากร แยกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2552 – 2556 ............................................ 3-89
ตารางที่ 4.1 1 ค่า Albedo ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและฤดูกาลในสภาวะที่อากาศแห้ง .......................... 4-5
ตารางที่ 4.1 2 Bowen Ratio ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและฤดูกาลในสภาวะความชืนปกติ ..................... 4-5
ตารางที่ 4.1 3 ค่า Surface Roughness Length ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและฤดูกาล ........................... 4-5
ตารางที่ 4.1 4 ความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) จากการประเมินผลกระทบในระยะก่อสร้างแนวท่อ (บนบก)
ของโครงการ โดยใช้แบบจ้าลอง AERMOD................................................................................. 4-7
ตารางที่ 4.1 5 แสดง Saturation Factor (S) ส้าหรับการขนถ่ายโดยรถบรรทุก รถไฟ และเรือ ........................... 4-11
ตารางที่ 4.1 6 แสดง Molecular Weight และ Vapor Pressure ของพาราไซลีน ............................................... 4-11
ตารางที่ 4.1 7 ผลการค้านวณการประเมินการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยจากการขนถ่าย...................................... 4-12
ตารางที่ 4.1 8 สรุปสถานะของเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ .................................................................................... 4-14
ตารางที่ 4.1 9 Average Emission Factor ....................................................................................................... 4-14
ตารางที่ 4.1 10 ผลการค้านวณปริมาณพาราไซลีนจากการรั่วซึม ....................................................................... 4-15
ตารางที่ 4.1 11 ผลการค้านวณปริมาณพาราไซลีนจากการรั่วซึมรายปี .................................................................. 4-15
ตารางที่ 4.1 12 ผลการค้านวณอัตราการรั่วซึมของพาราไซลีนรวมของทังโครงการ ............................................. 4-17
ตารางที่ 4.1 13 ความเข้มข้นของสารพาราไซลีนในบรรยากาศ จากการประเมินผลกระทบในระยะด้าเนินการ
โดยใช้แบบจ้าลอง AERMOD.................................................................................................... 4-20
ตารางที่ 4.2 1 ผลการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ .................................. 4-24
ตารางที่ 4.2 2 ผลการประเมินผลกระทบด้านเสียงในระยะด้าเนินงานโครงการ .................................................. 4-26
ตารางที่ 4.3 1 ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาสภาพอุทกพลศาสตร์ ......................................................................... 4-29

ญ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.3 2

ผลการเปรียบเทียบค่าระดับน้าที่สถานีแหลมฉบัง (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) ที่ได้จากการค้านวณ
ด้วยแบบจ้าลอง กับข้อมูลตรวจวัดจริง ในปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 ...................................... 4-33
ตารางที่ 4.3 3 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับน้าที่สถานีอ่าวอุดม (กรมเจ้าท่า) ทีไ่ ด้จากการค้านวณด้วย แบบจ้าลอง
กับข้อมูลตรวจวัดจริง ในปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2555 ............................................................... 4-34
ตารางที่ 4.3 4 ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายที่ใช้ในแบบจ้าลองการฟุ้งกระจายของตะกอน ............................. 4-44
ตารางที่ 4.3 5 ความเข้มข้นของตะกอนสูงสุดที่เกิดขึนระหว่างการขุดร่อง (หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร).................. 4-45
ตารางที่ 4.3 6 พืนที่การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด (หน่วย: ตารางกิโลเมตร) (พิจารณาที่ความเข้มข้น
ของตะกอน ≥ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร) .......................................................................................... 4-45
ตารางที่ 4.3 7 คุณภาพน้าทิงบริเวณบ่อพักสุดท้ายของบ่อดักไขมัน คลังน้ามันศรีราชาระหว่าง
ปี พ.ศ. 2554-2556 .................................................................................................................. 4-59
ตารางที่ 4.6 1 ค่า V/C Ratio บนเส้นทางการคมนาคมใกล้เคียงพืนที่โครงการภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ ในระยะก่อสร้าง ....................................................................................................... 4-63
ตารางที่ 4.11 1 การพิจารณาปัจจัยก้าหนดสถานะสุขภาพที่อาจได้รับผลกระทบจากการด้าเนินงานโครงการ ...... 4-71
ตารางที่ 4.11 2 กิจกรรมและประเด็นผลกระทบของโครงการกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาม ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 .......................................................... 4-75
ตารางที่ 4.11 3 การก้าหนดขอบเขตการศึกษา .................................................................................................. 4-78
ตารางที่ 4.11 4 ผลกระทบเชิงลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึนกับชุมชนจากขันตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา............. 4-79
ตารางที่ 4.11 5 ผลกระทบเชิงลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึนกับคนงาน/พนักงานจากขันตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา 480
ตารางที่ 4.11 6 ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่ใช้ในการศึกษา ..................................................................... 4-81
ตารางที่ 4.11 7 การก้าหนดคะแนนส้าหรับโอกาสของการเกิดและความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา..................... 4-81
ตารางที่ 4.11 8 ค้านิยามของระดับผลกระทบใน Risk Matrix ............................................................................. 4-82
ตารางที่ 4.11 9 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง (HQ) จากการรับสัมผัสสารพาราไซลีน
เฉลี่ย 1 ปี สูงสุด ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ................................................ 4-92
ตารางที่ 4.11 10 ผลการประเมินการรับสัมผัสสารพาราไซลีน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จากโครงการและค่า PEL-TWA ...... 4-94
ตารางที่ 4.11 11 สรุปผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบจากการด้าเนินงานโครงการต่อชุมชน ..................................... 4-95
ตารางที่ 4.11 12 ระดับผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพที่มีศักยภาพและนัยส้าคัญ.................................................... 4-96
ตารางที่ 4.12 1 อัตราการรั่วไหลของสารพาราไซลีนบริเวณท่อ Loading Arm ของท่าเทียบเรือ และบริเวณท่อขนถ่าย
บนบก (ความดันภายในท่อ 19.2 bar)..................................................................................... 4-104
ตารางที่ 4.12 2 ความถีข่ องการเกิดอุบัติเหตุของอุปกรณ์และท่อต่าง ๆ ที่เสนอแนะโดย API ............................ 4-105

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฎ

ยูเออี

บทน้า

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.12 3
ตารางที่ 4.12 4
ตารางที่ 4.12 5
ตารางที่ 4.12 6
ตารางที่ 4.12 7
ตารางที่ 4.12 8
ตารางที่ 4.12 9
ตารางที่ 4.13 1

ตารางที่ 4.13 2
ตารางที่ 4.13 3
ตารางที่ 4.13 4
ตารางที่ 4.13 5
ตารางที่ 4.13 6

ตารางที่ 4.13 7

ตารางที่ 4.13 8

ตารางที่ 4.13 9

ฏ

โอกาสเกิดการรั่วไหลของท่อขนถ่ายพาราไซลีนของโครงการฯ ................................................ 4-106
ระดับความน่าจะเป็นของการเกิดอันตรายร้ายแรง (Frequency)............................................... 4-107
ผลกระทบที่เกิดจากเพลิงไหม้ ทีร่ ะดับพลังงานความร้อนต่าง ๆ ............................................... 4-109
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity)............................................................................... 4-109
รัศมีพลังงานความร้อน และพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้แบบ Pool Fire
ของท่อโครงการ ..................................................................................................................... 4-111
การพิจารณาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงของท่อ Loading Arm ขนาด 10 นิว
บริเวณท่าเทียบเรือ 5.............................................................................................................. 4-118
การพิจารณาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงของท่อขนถ่ายพาราไซลีนบนบก
ขนาด 12 นิว .......................................................................................................................... 4-120
ก้าหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวาง
ท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีน
เพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ........................................................................... 4-122
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการด้าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนที่โครงการฯ ................. 4-123
จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ................... 4-129
แสดงก้าหนดการการประชุมวันที่ 21 – 24 เมษายน พ.ศ. 2557 .............................................. 4-132
แสดงก้าหนดการการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ..................................................... 4-132
ประเด็นค้าถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชีแจงจากเจ้าของโครงการและบริษัททีป่ รึกษา ในการประชุม
รับฟังความคิดเห็น เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี .......................................................................................................................... 4-133
ประเด็นค้าถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชีแจงจากเจ้าของโครงการและบริษัททีป่ รึกษา ในการประชุม
รับฟังความคิดเห็น เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี .......................................................................................................................... 4-136
ประเด็นค้าถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชีแจงจากเจ้าของโครงการและบริษัททีป่ รึกษา ในการประชุม
รับฟังความคิดเห็น เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี .......................................................................................................................... 4-140
ประเด็นค้าถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชีแจงจากเจ้าของโครงการและบริษัททีป่ รึกษา ในการประชุม
รับฟังความคิดเห็น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี .......................................................................................................................... 4-143

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.13 10 ประเด็นค้าถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชีแจงจากเจ้าของโครงการและบริษัททีป่ รึกษา ในการประชุม
รับฟังความคิดเห็น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ อ้าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี ................................................................................................................. 4-147
ตารางที่ 4.13 11 จ้านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ้าแนกตามประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม .................. 4-150
ตารางที่ 4.13 12 การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินงานของ บริษทั ปตท. จ้ากัด (มหาชน) .......................... 4-150
ตารางที่ 4.13 13 การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ .............................. 4-151
ตารางที่ 4.13 14 ความเข้าใจโครงการฯ หลังจากที่ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ .................. 4-151
ตารางที่ 4.13 15 รูปแบบการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่เหมาะสมที่สุด .................................... 4-152
ตารางที่ 4.13 16 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เสนอ (เพิ่มเติม) ระยะก่อสร้าง ....................................................... 4-153
ตารางที่ 4.13 17 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ระยะด้าเนินการ .............................................................. 4-154
ตารางที่ 4.13 18 ประเด็นมาตรการเพิ่มเติมจากแบบประเมิน กรณีระบุว่า ไม่เพียงพอ (ระยะก่อสร้าง) ................ 4-155
ตารางที่ 4.13 19 ประเด็นมาตรการเพิ่มเติมจากแบบประเมิน กรณีระบุว่า ไม่เพียงพอ (ระยะด้าเนินการ) ............ 4-157
ตารางที่ 4.13 20 ประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบประเมิน ........................................................................ 4-158
ตารางที่ 4.13 21 แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการในปี พ.ศ. 2557-2558 ............................................... 4-164
ตารางที่ 5.1 1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ในพืนที่
เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน คลังปิโตรเลียมศรีราชา ฉบับที่
2/2556 ระหว่างเดือนกรกฏาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 .............................................................. 5-3
ตารางที่ 5.1 2 สรุปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ซึ่งทาง
โครงการปฏิบตั ิเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556........................................................................... 5-4
ตารางที่ 5.1 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ใน
พืนที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน คลังปิโตรเลียมศรีราชา
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 ........................................................... 5-8
ตารางที่ 5.1 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทัว่ ไปของคลัง
น้ามัน
ศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของ
คลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามัน ศรีราชา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 ........ 5-25

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฐ

ยูเออี

บทน้า

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 5.1 5

ตารางที่ 5.1 6

ตารางที่ 5.1 7

ตารางที่ 5.1 8

ตารางที่ 6.1 1

ตารางที่ 6.1 2

ตารางที่ 6.1 3

ฑ

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซ
เขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา
และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติม
ของ
คลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 ............................................ 5-29
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังนา้ มัน
ศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา
และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติม
ของ
คลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 ............................................ 5-49
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและ
คลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังก๊าซเขา
บ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556.......................... 5-69
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้าง ถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือน
ธันวาคม
พ.ศ. 2556................................................................................................................................ 5-74
มาตรการทัว่ ไป ทีโ่ ครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังก๊าซเขา
บ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ภายหลังการวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม ต้องยึดถือปฏิบัติ ....................................... 6-3
สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของ
คลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังก๊าซเขา
บ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยูท่ ี่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี .............................................................................................................................. 6-7
สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ
ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังก๊าซ
เขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษทั ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยูท่ ี่ต้าบลทุง่ สุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ..................................................................................................... 6-30
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 6.1 4

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของ
คลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังก๊าซเขา
บ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยูท่ ี่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ............................................................................................................................ 6-50
ตารางที่ 6.1 5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของ
คลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังก๊าซเขา
บ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ............................................................................................................................ 6-78
ตารางที่ 6.2 1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังนา้ มัน
ศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของ คลังก๊าซเขาบ่อยาและ
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของ
คลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี .......................................................................................................................... 6-110
ตารางที่ 6.2 2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลัง
น้ามัน
ศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและ
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของ
คลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี .......................................................................................................................... 6-112
ตารางที่ 6.3 1 สรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะก่อสร้าง โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้
ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษทั ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ตังอยู่ทตี่ ้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี................................................................. 6-115
ตารางที่ 6.3 2 สรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะด้าเนินการ โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถัง
เก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้
ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชาบริษทั ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ตังอยู่ทตี่ ้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี................................................................. 6-118

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฒ

ยูเออี

บทน้า

สารบัญรูปภาพ
หน้า
รูปที่ 1.2 1
รูปที่ 2.2 1
รูปที่ 2.2 2
รูปที่ 2.2 3
รูปที่ 2.2 4
รูปที่ 2.2 5
รูปที่ 2.2 6
รูปที่ 2.2 7
รูปที่ 2.2 8
รูปที่ 2.2 9
รูปที่ 2.2 10
รูปที่ 2.2 11
รูปที่ 2.2 12
รูปที่ 2.2 13
รูปที่ 2.2 14
รูปที่ 2.2 15
รูปที่ 2.2 16

ณ

บริเวณต้าแหน่งทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ .............................................................. 1-4
ลักษณะของท่าเทียบเรือกลางทะเลหมายเลข 5 ในปัจจุบัน และต้าแหน่งทีจ่ ะวางท่อและติดตัง
Loading Arm เพิ่มเติม ...................................................................................................................2-18
แนวท่อและ MLA#1 ที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5 ก่อนและหลัง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ........................................................................................................................................2-22
ภาพถ่ายปัจจุบันของ Loading Arm (MLA#6) ที่จะย้ายออกและติดตัง Loading Arm ใหม่ เพื่อใช้ขนถ่าย
พาราไซลีน ภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ.................................................................................................2-23
แนวท่อพาราไซลีนตังแต่จุดเริ่มต้นในพืนที่ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด ..........................................................................2-26
ผังแนวท่อที่จะติดตังเพิม่ พร้อมต้าแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืนที่ ปตท.
(คลังน้ามันศรีราชา)........................................................................................................................2-27
แนวท่อทีจ่ ะติดตังเพิม่ พร้อมต้าแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืนที่ ปตท.
(คลังน้ามันศรีราชา) (ช่วงที่ 1) ........................................................................................................2-28
แนวท่อทีจ่ ะติดตังเพิม่ พร้อมต้าแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืนที่ ปตท.
(คลังน้ามันศรีราชา) (ช่วงที่ 2) ........................................................................................................2-29
แนวท่อทีจ่ ะติดตังเพิม่ พร้อมต้าแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืนที่ ปตท.
(คลังน้ามันศรีราชา) (ช่วงที่ 3) ........................................................................................................2-30
ผังแนวท่อที่จะติดตังเพิม่ พร้อมต้าแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืนที่เอสโซ่ ....2-31
ผังแนวท่อที่จะติดตังเพิม่ พร้อมต้าแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืนที่เอสโซ่
(ช่วงที่ 1) .......................................................................................................................................2-32
ผังแนวท่อที่จะติดตังเพิ่ม พร้อมต้าแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงทีผ่ ่านพืนที่เอสโซ่
(ช่วงที่ 2) .......................................................................................................................................2-34
ผังแนวท่อที่จะติดตังเพิ่ม พร้อมต้าแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงทีผ่ ่านพืนที่เอสโซ่
(ช่วงที่ 3) .......................................................................................................................................2-35
ผังแนวท่อใต้ทะเลที่จะติดตังเพิม่ จากชายฝัง่ ถึงท่าเทียบเรือหมายเลข 5 .............................................2-36
ผังแนวท่อที่จะติดตังเพิ่ม พร้อมต้าแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงทีผ่ ่านพืนที่เอสโซ่
(ช่วงที่ 3/3) ....................................................................................................................................2-37
ผังแนวท่อใต้ทะเลที่จะติดตังเพิม่ จากชายฝัง่ ถึงท่าเทียบเรือหมายเลข 5 ...........................................2-38
การออกแบบความปลอดภัยของท่อด้วยระบบ Sacrificail Anode Cathodic Protection (SACP) ....2-40

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สารบัญ

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
หน้า
รูปที่ 2.3 1
รูปที่ 2.3 2
รูปที่ 2.3 3
รูปที่ 2.3 4
รูปที่ 2.4 1
รูปที่ 2.4 2
รูปที่ 2.5 1
รูปที่ 2.5 2
รูปที่ 2.7 1

รูปการท้างานของระบบ ERC และ ESD ที่ Loading Arm ............................................................... 2-47
การสั่งงานของระบบ ERC และระบบ ESD..................................................................................... 2-48
พืนที่รองรับกรณีพาราไซลีนหกรั่วไหลบนท่า .................................................................................. 2-49
การท้างานของ ERC และ ESD กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ...................................................................... 2-51
แผนผังแสดงน้าใช้ของคลังน้ามันศรีราชา ........................................................................................ 2-55
ระบบระบายน้าของคลังน้ามันศรีราชา ............................................................................................ 2-57
ระบบบ้าบัดน้าเสียของคลังน้ามันศรีราชา........................................................................................ 2-64
หน่วยในการบ้าบัดน้าเสียของคลังน้ามันศรีราชา ............................................................................. 2-67
การจัดแบ่งพืนที่ส้าหรับส้านักงานชั่วคราว จุดพักมูลฝอย บริเวณกองเก็บวัสุด และพืนที่พักผ่อน
ของผู้รับเหมา คลังน้ามันศรีราชา.................................................................................................... 2-74
รูปที่ 2.7 2 ต้าแหน่งส้านักงานชัว่ คราว ส้าหรับการด้าเนินงานท่อบนบก ........................................................... 2-75
รูปที่ 2.7 3 ต้าแหน่งส้านักงานชัว่ คราวและจุดประกอบเชื่อมท่อ ส้าหรับการด้าเนินงานท่อใต้ทะเล ..................... 2-75
รูปที่ 2.7 4 ระยะห่างในการวางท่อพาราไซลีนกับท่อปัจจุบันที่อยูใ่ ต้ทะเล .......................................................... 2-80
รูปที่ 2.7 5 ระยะการท้า Side Scan Sonar และ Safe Zone ส้าหรับวางท่อใต้ทะเล........................................... 2-81
รูปที่ 2.7 6 รายละเอียดจุดต่อท่อซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการรับสารพาราไซลีนของ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
มายังคลังน้ามันศรีราชา.................................................................................................................. 2-84
รูปที่ 2.7 7 การเชื่อมต่อท่อพาราไซลีนในพืนที่ไทยออยล์ ทีม่ ีการขนส่งพาราไซลีนปัจจุบัน เข้ากับท่อพาราไซลีนใหม่
จะใช้วธิ ีการ Tie-in ......................................................................................................................... 2-85
รูปที่ 2.7 8 ขันตอนการขอใบอนุญาตท้างาน (Work Permit)............................................................................. 2-86
รูปที่ 2.7 9 ภาพแผนผังแนวท่อ และต้าแหน่ง Block Valve ที่ระบายน้าทิงจากการทดสอบท่อ ........................... 2-89
รูปที่ 2.7 10 วิธีการบ้าบัด/ก้าจัดน้า Hydrostatic Test ........................................................................................ 2-90
รูปที่ 2.8 1 ต้าแหน่งที่ตงของบ่
ั
อส้ารองน้าดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชา.......................................................... 2-98
รูปที่ 2.8 2 ระบบดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชา .............................................................................................. 2-99
รูปที่ 2.8 3 ต้าแหน่งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งทีจ่ ะมีการติดตังเพิ่ม .......................................... 2-104
รูปที่ 2.8 4 ต้าแหน่งการติดตังระบบดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ...................................................................................................................................... 2-109
รูปที่ 2.8 5 ผังโครงสร้างสายบังคับบัญชาเหตุฉุกเฉิน...................................................................................... 2-112
รูปที่ 2.8 6 ขันตอนการแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ............................................................................... 2-114

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ด

ยูเออี

บทน้า

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
หน้า
รูปที่ 2.8 7
รูปที่ 2.8 8
รูปที่ 2.8 9
รูปที่ 2.8 10
รูปที่ 2.8 11
รูปที่ 2.8 12
รูปที่ 2.9 1
รูปที่ 3.1 1
รูปที่ 3.1 2

แผนผังแสดงขันตอนปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพืนที่ต่าง ๆ ............................................................2-115
ล้าดับขันของแผนการก้าจัดคราบน้ามันของคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก .....................................2-119
ขันตอนการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินกรณีน้ามันรั่วไหลลงทะเล ....................................................2-122
ขันตอนการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ..................................................................................2-124
ขันตอนในการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ของ ปตท. ..........................2-125
ขันตอนในการแจ้งสภาพการที่ตา่้ กว่ามาตรฐานของ ปตท. .............................................................2-126
พืนที่สีเขียวภายในพืนที่คลังน้ามันศรีราชา ....................................................................................2-128
ที่ตังสถานีตรวจอากาศแหลมฉบัง .....................................................................................................3-4
ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณสนามกีฬา เทศบาลนครแหลมฉบัง
ของกรมควบคุมมลพิษ .....................................................................................................................3-7
รูปที่ 3.1 3 ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการ ระยะด้าเนินการ ..........................3-10
รูปที่ 3.1 4 ผังลมบริเวณสถานีตรวจวัดคลังน้ามันศรีราชา บริเวณด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน .........................3-18
รูปที่ 3.1 5 ผังลมบริเวณสถานีตรวจวัดวัดใหม่เนินพยอม ..................................................................................3-19
รูปที่ 3.1 6 ผังลมบริเวณสถานีตรวจวัดที่ท้าการชุมชนบ้านทุ่ง ...........................................................................3-19
รูปที่ 3.1 7 ผังลมบริเวณสถานีตรวจวัดชุมชนบ้านแหลมฉบัง ............................................................................3-19
รูปที่ 3.1 8 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการตรวจวัดระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2557 ..................3-20
รูปที่ 3.2 1 ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดระดับเสียงบริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบลแหลมฉบัง ของกรมควบคุมมลพิษ 3-22
รูปที่ 3.3 1 ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งบริเวณจังหวัดชลบุรี .................................................3-24
รูปที่ 3.3 2 ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าและนิเวศวิทยาทางทะเลของโครงการ (ระยะก่อสร้าง ) ................3-30
รูปที่ 3.3 3 ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าและนิเวศวิทยาทางทะเลของโครงการ (ระยะด้าเนินการ) ............3-30
รูปที่ 3.4 1 ลักษณะน้าขึนน้าลง ........................................................................................................................3-35
รูปที่ 3.6 1 ต้าแหน่งปะการังเทียมบริเวณแหลมฉบังและอ่าวอุดม ......................................................................3-48
รูปที่ 3.6 2 ต้าแหน่งปะการังเทียมที่อยู่ใกล้กับแนวท่อใต้ทะเลของคลังน้ามันศรีราชา .........................................3-48
รูปที่ 3.8 1 รูปส่วนประกอบของท่าเทียบเรือศรีราชา .........................................................................................3-55
รูปที่ 3.8 2 แผนผังแสดงท่าเทียบเรือแหลมฉบัง................................................................................................3-56
รูปที่ 3.9 1 จ้านวนผูใ้ ช้น้าของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง (พ.ศ. 2540-2556) .................................3-60
รูปที่ 3.11 1 แผนที่แสดงขอบเขตชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ ...........................................................3-76

ต

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สารบัญ

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
หน้า
รูปที่ 3.12 1 แผนภูมแิ สดงอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จ้าแนกรายปี ระหว่าง พ.ศ. 25512554 อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ................................................................................................. 3-86
รูปที่ 4.1 1 ผังลมสถานีตรวจอากาศเกาะสีชงั พ.ศ. 2556.................................................................................... 4-4
รูปที่ 4.1 2 เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในภาพรวมตลอดแนวการ
ก่อสร้างวางท่อพาราไซลีน (บนบก) ของโครงการ ............................................................................. 4-8
รูปที่ 4.1 3 ความเข้มข้นสารพาราไซลีน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากการรั่วซึมจากแนวท่อและกิจกรรมการขนถ่ายสู่
บรรยากาศ ในระยะด้าเนินการของโครงการโดยใช้แบบจ้าลอง AERMOD ...................................... 4-21
รูปที่ 4.1 4 ความเข้มข้นสารพาราไซลีน เฉลี่ย 1 ปี จากการรั่วซึมจากแนวท่อและกิจกรรมการขนถ่ายสู่บรรยากาศ
ในระยะด้าเนินการของโครงการ โดยใช้แบบจ้าลอง AERMOD ........................................................ 4-22
รูปที่ 4.3 1 พืนที่ศึกษา และต้าแหน่งของกริดที่ใช้ในแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ ................................................. 4-30
รูปที่ 4.3 2 ขันตอนการค้านวณสภาพอุทกพลศาสตร์ด้วยแบบจ้าลอง................................................................ 4-31
รูปที่ 4.3 3 สรุปค่าระดับน้าและความเร็วกระแสน้าในภาพรวมของพืนทีท่ ้องทะเลอ้าเภอศรีราชา
ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2555 .......................................................................................................... 4-35
รูปที่ 4.3 4 ลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้า พืนที่ท้องทะเลอ้าเภอศรีราชา ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาน้าเกิด ................................................................................... 4-36
รูปที่ 4.3 5 ลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้า พืนที่ท้องทะเลอ้าเภอศรีราชา ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาน้าตาย .................................................................................. 4-37
รูปที่ 4.3 6 ลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้า พืนที่ท้องทะเลอ้าเภอศรีราชา ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาน้าเกิด ..................................................................................... 4-38
รูปที่ 4.3 7 ลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้า พืนที่ท้องทะเลอ้าเภอศรีราชา ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาน้าตาย ..................................................................................... 4-39
รูปที่ 4.3 8 แผนภูมแิ สดงขันตอนการค้านวณการฟุ้งกระจายของตะกอน ........................................................... 4-42
รูปที่ 4.3 9 แนวท่อพาราไซลีนที่คลังน้ามันศรีราชา และต้าแหน่งพิจารณาการฟุ้งกระจายของตะกอน ................ 4-43
รูปที่ 4.3 10 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จากการขุดร่องเพื่อวางท่อพาราไซ
ลีน
ที่จุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามล้าดับ) .................................................... 4-46
รูปที่ 4.3 11 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จากการขุดร่องเพื่อวางท่อพาราไซ
ลีนที่จุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝัง่ ตามล้าดับ) ............................................... 4-47
รูปที่ 4.3 12 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 จากการขุดร่องเพื่อวางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามล้าดับ) .................................................... 4-48

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ถ

ยูเออี

บทน้า

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
หน้า
รูปที่ 4.3 13 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 จากการขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝัง่ ตามล้าดับ) ........................4-49
รูปที่ 4.3 14 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จากการขุดร่อง
เพื่อวางท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามล้าดับ) ..................4-50
รูปที่ 4.3 15 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 จากการขุดร่อง
เพื่อวางท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามล้าดับ) ..................4-51
รูปที่ 4.3 16 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 จากการขุดร่อง
เพื่อวางท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามล้าดับ) ..................4-52
รูปที่ 4.3 17 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 จากการขุดร่อง
เพื่อวางท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามล้าดับ) ..................4-53
รูปที่ 4.3 18 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 จากการขุดร่อง
เพื่อวางท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามล้าดับ) ..................4-54
รูปที่ 4.3 19 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 จากการขุดร่อง
เพื่อวางท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามล้าดับ) ..................4-55
รูปที่ 4.3 20 การฟุง้ กระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จากการขุดร่อง
เพื่อวางท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามล้าดับ) ..................4-56
รูปที่ 4.3 21 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 จากการขุดร่อง
เพื่อวาง ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามล้าดับ) .................4-57
รูปที่ 4.11 1 วิถีการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพ ...............................................................................................4-84
รูปที่ 4.11 2 เส้นระดับความเข้มข้นของ Paraxylene เฉลี่ย 8 ชัว่ โมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ภายหลัง
เปลี่ยนแปลงโครงการ .....................................................................................................................4-99
รูปที่ 4.12 1 แผนภูมขิ อบเขตและขันตอนการศึกษาด้านการประเมินอันตรายร้ายแรง ........................................4-101
รูปที่ 4.12 2 การจ้ากัดความลักษณะการรั่วไหลแบบต่าง ๆ ...............................................................................4-103
รูปที่ 4.12 3 แผนภาพต้นไม้ (Event Tree Diagram) แสดงเหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ของของเหลวไวไฟ .........4-104
รูปที่ 4.12 4 รัศมีการแผ่รงั สีความร้อนจากการเกิดไฟไหม้แบบ Confined Pool Fire บริเวณท่าเทียบเรือ
หมายเลข 5..................................................................................................................................4-113
รูปที่ 4.12 5 รัศมีการแผ่รงั สีความร้อนจากการเกิดไฟไหม้แบบ Unconfined Pool Fire บริเวณท่อขนถ่ายพาราไซลีน
บนบก (กรณีขนาดรูรั่วไหล 1 นิว).................................................................................................4-114
รูปที่ 4.12 6 รัศมีการแผ่รงั สีความร้อนจากการเกิดไฟไหม้แบบ Unconfined Pool Fire บริเวณท่อขนถ่ายพาราไซลีน
บนบก (กรณีท่อแตกหัก ขนาด 12 นิว) .........................................................................................4-115

ท

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สารบัญ

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
หน้า
รูปที่ 4.12 7 Accident Frequency/Severity Screening Matrix ........................................................................ 4-116
รูปที่ 4.13 1 แผนที่แสดงขอบเขตพืนที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนที่อยู่โดยรอบที่ตังโครงการ................. 4-126
รูปที่ 4.13 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุม โดยการจัดท้าหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ไปยังกลุ่มเป้าหมาย.. 4128
รูปที่ 4.13 3 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ........................................................................................................ 4-135
รูปที่ 4.13 4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันอังคาร ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ........................................................................................................ 4-139
รูปที่ 4.13 5 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี................................................................................................................................ 4-142
รูปที่ 4.13 6 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ........................................................................................................ 4-146
รูปที่ 4.13 7 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ........................................................................................................ 4-149
รูปที่ 4.13 8 ปิดประกาศรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น ณ ทีช่ ุมชนรอบบริเวณใกล้เคียงพืนที่โครงการ ..... 4-161
รูปที่ 6.1 1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินในระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา............................................... 6-100
รูปที่ 6.1 2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินในระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา .............................................. 6-101
รูปที่ 6.1 3 จุดตรวจวัดความขุ่นของน้า คุณภาพน้าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล ในระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขา
บ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา ......................................................................................................... 6-102
รูปที่ 6.1 4 จุดตรวจวัดความขุ่นของน้าระหว่างการขุดร่องเพื่อวางท่อ ในระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา ... 6-103
รูปที่ 6.1 5 จุดตรวจวัดระดับเสียงในระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา ....................... 6-104
รูปที่ 6.1 6 จุดตรวจวัดระดับคุณภาพอากาศและระดับเสียงในระยะด้าเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามัน
ศรีราชา ....................................................................................................................................... 6-105
รูปที่ 6.1 7 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าทิงในระยะด้าเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยา ............................................... 6-106
รูปที่ 6.1 8 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าทิงในระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา ............................................... 6-107
รูปที่ 6.1 9 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเลในระยะด้าเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยาและ
คลังน้ามันศรีราชา ........................................................................................................................ 6-108
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ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเทียบเรือและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หนังสือความเห็นชอบจากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ทส.เลขที่ 1009.4/838 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
หนังสือจากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต กรมเจ้าท่า เลขที่ คค 0306.4/3611
ลงวันที่ 18 กันยายน 2556
DEP Standard
ข้อตกลงให้วางท่อผ่านที่ดิน ระหว่าง บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
กับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน)
MSDS ของ พาราไซลีน
คู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการน้าเรือเข้าเทียบท่า
คู่มือการด้าเนินการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์พาราไซลีน
ใบอนุญาตใช้ความถี่วิทยุร่วมข่ายกับกรมเจ้าท่า
ข้อตกลงร่วมกันที่จะช่วยเหลือกันในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด และบริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จ้ากัด
(มหาชน)
รายละเอียดการค้านวณและความสามารถในการจ่ายน้าของไทยออยล์
รายการค้านวณความสามารถในการรองน้าฝนของรางระบายน้าและ
ท่อระบายน้าเสีย
รายการค้านวณการออกแบบระบบบ้าบัดนา้ เสียของคลังน้ามันศรีราชา
สัญญาเช่าพืนที่ประกอบเชื่อมท่อ
สัญญาเช่าพืนที่ส้านักงานชั่วคราวส้าหรับงานวางท่อใต้ทะเล
หนังสืออนุญาตให้วางท่อพาราไซลีน ของ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หนังสือยืนยันการด้าเนินโครงการร่วมกัน ระหว่างบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
และบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) จะเป็น
ผู้วางท่อในพืนที่โรงกลั่นน้ามันไทยออยล์
กฎระเบียบความปลอดภัยในการท้างาน (Safety Guidelines Manual) ส้าหรับ
ก้ากับดูแลและควบคุมผู้รับเหมา ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
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สารบัญ

เอกสารแนบ (ต่อ)
เอกสารแนบ 2-16 ระบบใบอนุญาตท้างาน (Work Permit) ในการเข้าปฏิบัติงานในพืนที่ที่อยู่ระหว่าง
การด้าเนินงานขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2-17 ระบบการขออนุญาตการท้างานส้าหรับการปฏิบัติงานในพืนที่ต่างๆ
เอกสารแนบ 2-18 รายละเอียดการค้านวณน้าดับเพลิง
เอกสารแนบ 2-19 แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดการรั่วไหลและเพลิงไหม้จากผลิตภัณฑ์
เอกสารแนบ 2-20 แผนฉุกเฉินกรณีน้ามันรั่วไหลลงทะเล
เอกสารแนบ 2-21 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของพาราไซลีนในทะเลที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 5
เอกสารแนบ 3-1 ผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากห้องปฏิบัติการ
เอกสารแนบ 3-2 ผลวิเคราะห์ระดับเสียงจากห้องปฏิบัติการ
เอกสารแนบ 3-3 กฎกระทรวง ก้าหนดเขตท่าเรือศรีราชา พ.ศ. 2545
เอกสารแนบ 4-1 เอกสารอ้างอิงสูตรค้านวณ Loading Loss
เอกสารแนบ 4-2 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนา้
เอกสารแนบ 4-3 ผลการเปรียบเทียบค่าความเร็วและทิศทางกระแสน้า
เอกสารแนบ 4-4 Summary Report: Region/ORD Workshop on Inhalation Risk Assessment a
Superfund Focus, US.EPA, Appendix D: Draft “Strawman” Inhalation Risk
Assessment Guidance, p.D-3, September 9-12, 2003
เอกสารแนบ 4-5 ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของ Xylene ที่รับเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจโดยไม่ท้าให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
เอกสารแนบ 4-6 จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 4-7 ใบลงทะเบียน
เอกสารแนบ 4-8 แบบประเมิน
เอกสารแนบ 4-9 จดหมายขอติดประกาศสรุปผลการประชุม
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บทที่ 1
บทนา

1 บทนำ
1.1

ควำมเป็นมำของโครงกำร
คลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา เป็นส่วนหนึ่งของสายงานปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม หน่วย
ธุ ร กิ จ น้ า มั น ของ บริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) โดยอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของคลั ง ปิ โ ตรเลี ย ม
ภาคตะวันออก มีภารกิจหลักในการเก็บส้ารองผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ามัน ก๊าซหุงต้ม และผลิ ตภัณฑ์
อื่นๆ) จากแหล่งผลิตต่างๆ ให้มีความเพียงพอ เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน และจ่ายไปตามความ
ต้องการของประเทศอย่างทั่วถึง และเป็นศูนย์กลางการน้าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ทันสมัย
แห่งหนึ่งของประเทศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเทียบเรือและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
แสดงดังเอกสำรแนบ 1-1)
คลัง ก๊าซเขาบ่อ ยา เริ่ม เปิ ดด้า เนิน การเมื่ อปี พ.ศ. 2527 ประกอบด้ วยส่ วนท่าเทียบเรื อแบบสะพาน
(Jetty) จ้านวน 3 ท่า ส้าหรับรับเรือขนาด 500-200,000 เดทเวทตัน กับส่วนถังเก็บส้ารอง ประกอบด้วย
ถังเก็บก๊าซหุงต้มหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG 6 ถัง ถังเก็บก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเทน 2 ถัง ถังเก็บ
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 2 ถัง และถังเก็บน้า มัน 1 ถัง สามารถรับก๊าซ/น้ามันทางท่อและทางเรือ มาเก็บ
ส้ารองและจ่ายก๊าซ/น้ามันออกทางท่อ ทางรถยนต์และทางเรือ นอกจากนี มีท่อใต้ดินเชื่อมไปยังคลัง
น้ามันศรีราชาและโรงกลั่นน้ามันของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) อีกด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างถังเก็บ LPG จ้านวน 2 ถัง ถังก๊าซโพรเพนและบิวเทน จ้านวน 2 ถัง และถังน้ามัน จ้านวน 2 ถัง
และท่า เที ยบเรือ เพิ่ มเติ ม จ้า นวน 4 ท่ า ซึ่ง รายละเอี ยดการด้า เนิ นงานเพิ่ม เติม ดัง กล่ าวได้รั บความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
ส้าหรับคลังน้ามันศรีราชา สร้างขึนเพื่อเป็นที่รับและเก็บส้ารองน้ามันดิบจากต่างประเทศ ต่อมาบริษัท
ดังกล่าวได้ขายกิจการให้กับบริษัท คาลเท็กซ์ จ้ากัด โดยเมื่อปี พ.ศ. 2526 ปตท. ได้ซือกิ จการและ
ปรับปรุงการด้าเนินการต่างๆ มาเป็นล้าดับ ปัจจุบัน มีภารกิจในการรับน้ามันทางท่ อ รถไฟ และทางเรือ
เก็บส้ารองและจ่ายน้ามันทางท่อ ทางเรือ และรถยนต์ คลังน้ามันศรีราชา ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ
ขนถ่าย เป็นท่าเรือแบบสะพาน (Jetty) 2 ท่า ส้าหรับเรือขนาด 500-6,000 เดทเวทตัน ท่าเทียบเรือกลาง
ทะเล (Sea Berth) 2 ท่า ส้าหรับเรือขนาด 1,000-80,000 เดทเวทตัน ซึ่งเชื่อมต่อลานถังน้ามันด้วยท่อ
น้ามันใต้ทะเลจ้านวน 3 เส้น ภายในพืนทีล่ านถังมีถังเก็บน้ามันชนิดต่างๆ รวม 34 ถัง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การวางท่อน้ามันใต้ทะเลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิว ขนานกับแนวท่อน้ามันเดิมเข้าสู่คลังน้ามัน
ศรีราชา ก่อสร้ างถั งน้ามันขนาด 60 ล้านลิตร จ้านวน 2 ถัง พร้อมเดินท่อเชื่อมระหว่างถังน้ามันกั บ
โรงกลั่น น้ามันไทยออยล์ และปรั บปรุงท่า เทียบเรื อกลางทะเล (ท่าหมายเลข 4) ซึ่ง รายละเอียดการ
ด้าเนินงานเพิ่มเติมดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปแล้ว เมื่ อ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
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ส้าหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดที่โครงการได้ยึดถือปฏิบัติ ในปัจจุบัน คือ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่ าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิ ต ภั ณฑ์ เพิ่ ม เติ มของคลั งน้ า มั น ศรี ร าชา ซึ่ ง ได้ รั บความเห็ น ชอบจากส้ า นั กงานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม (สผ.) ตามหนั งสื อ ทส. เลขที่ 1009.4/838 ลงวั นที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2556 (เอกสำรแนบ 1-2) ทังนี ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมฉบับ
ดังกล่าว บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ได้จัดท้ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในการ
ขยายท่าเทียบเรือก๊าซ ถังก๊าซ และระบบที่เกี่ยวข้องของคลังก๊าซเขาบ่อยา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทิศทางของ
ท่าเรือและการเทียบเรือเพื่อความปลอดภัยในการด้าเนินงาน ตลอดจนมีการเปลี่ยนต้าแหน่งบ่อส้ารองน้า
ดับเพลิง เสนอต่ อกรมเจ้าท่ า โดยกรมเจ้ าท่ าซึ่ งเป็ นหน่วยงานผู้ อนุ มัติ หรื ออนุ ญาตให้ ความเห็นไว้ ใน
หนั งสื อกรมเจ้ าท่า เลขที่ คค 0306.4/3611 ลงวั นที่ 18 กั นยายน พ.ศ. 2556 (เอกสำรแนบ 1-3) ว่ า
“การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว มิได้ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยส้าคัญ ทางโครงการฯ ยังสามารถใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก้าหนดไว้เดิมในรายงานที่ผ่านความเห็นชอบ
ล่าสุ ด ทั งในระยะก่ อสร้ างและระยะด้ าเนิ นการต่ อไปได้ ” ดั งนัน บริษั ท ปตท. จ้ ากั ด (มหาชน) จึ งได้
ด้ า เนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ตามที่ก้าหนดไว้เดิมในรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบล่าสุดอย่าง
เคร่งครัด
ปัจจุบัน บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มีแผนด้าเนินโครงการวางท่อพาราไซลีน คลังน้ามันศรีราชา เพื่อ
เป็นการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อการท้างานร่วมกันในด้านการขนส่งและการ
ขนถ่ายผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และ
บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ "Sriracha Terminal Synergy Project" โดยการวาง
ท่อพาราไซลีน ขนาด 12 นิว ผ่านพืนที่ต่างๆ ซึ่งเริ่มต้นจากบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) คลังน้ามัน
ศรีราชา ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) พืนที่ใต้ทะเล
และสินสุดที่ท่าเทียบเรือกลางทะเลหมายเลข 5 ของคลังน้ามันศรีราชา
ดังนัน ในการเปลี่ย นแปลงรายละเอียดครังนีจึงได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) ด้าเนินการศึกษาและจัดท้ารายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการวางท่อพาราไซลีน คลังน้ามันศรีราชา ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) เสนอต่อ
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ
การเปลี่ยนแปลงก่อนขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการในส่วนที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

1.2

รำยละเอียดโครงกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโดยการวางท่อพาราไซลีน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิว ระยะทาง 3,500 เมตร จากคลังน้ามันศรีราชาจนถึงท่าเทียบเรือหมายเลข
5 ซึ่งแนวท่อดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (รูปที่ 1.2-1) คือ
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

บทน้า

1) แนวท่อในพืนที่คลังน้ามันศรีราชา ประกอบด้วย
1.1) บริเวณพืนที่คลังน้ามัน
 ติดตังท่อพาราไซลีนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิว
 ติดตังโครงสร้างรองรับแนวท่อ และสะพานรองรับแนวท่อตลอดแนวท่อที่ติดตังใหม่
1.2) ท่าเทียบเรือหมายเลข 5
 ย้าย Loading Arm หมายเลข MLA#6 ซึ่งอนาคตจะใช้ขนถ่ายน้ามันดีเซลออก เพื่อ
ติดตัง Loading Arm เพื่อขนถ่ายพาราไซลีนแทน
 ติดตัง Loading Arm ที่ชันล่างของชานชาลาท่าเทียบเรือหมายเลข 5 พร้อมระบบปิด
และตัดแยกฉุกเฉิน (Emergency Release Coupler; ERC) และวาล์วหยุดการขนถ่าย
ฉุกเฉิน (Emergency Shutdown System; ESD)
 ติดตังท่อพาราไซลีนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิว
 ติดตังโครงสร้างรองรับแนวท่อ
2) แนวท่อในพืนที่เอสโซ่
 ติดตังท่อพาราไซลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิว
 ติดตังโครงสร้างรองรับแนวท่อ และสะพานรองรับแนวท่อตลอดแนวท่อที่ติดตังใหม่
3) แนวท่อใต้ทะเล
 วางท่อใต้ทะเลเพื่อขนส่งพาราไซลีนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิว พร้อมหุ้มท่อซึ่งมี
ระบบ Cathodic Protection ตาม Guide Line for Subsea Pipeline Specification
 ติดตัง Motor Operate Valve (MOV) บริเวณที่หุ้มท่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

แนวท่อในพื้นที่คลังน้ำมัน
ศรีรำชำ

แนวท่อใต้ทะเล
แนวท่อในพื้นที่เอสโซ่

รูปที่ 1.2-1
1-4

บริเวณตำแหน่งที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

1.3

บทน้า

ควำมจำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงฯ
เนื่องด้วย บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) (ปตท.) และบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) (ไทยออยล์)
ร่วมกันจัดตังโครงการ “Sriracha Synergy Project” ขึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาหาโอกาสใน
การพัฒนาธุรกิจในพืนที่อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตังของคลังน้ามันศรีราชา ของ ปตท. และ
โรงกลั่นน้ามันไทยออยล์ โดยได้ด้าเนินการบริหารจัดการการรับ เก็บ และจ่าย ผลิตภัณฑ์น้ามันต่างๆ
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของทัง ปตท. และไทยออยล์ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ไทยออยล์ ต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์พาราไซลีนจากโรงกลั่นน้ามันไทยออยล์มาจ่ายออกทางเรือให้ลูกค้าไทย
ออยล์ที่ท่าเรือหมายเลข 5 ของ ปตท. ดังนัน ปตท. จึงต้องมีการก่อสร้างท่อพาราไซลีนเส้นใหม่มาเชื่อมต่อ
จากระบบท่อของโรงกลั่นน้ามันไทยออยล์ ผ่านพืนที่ของคลังน้ามันศรีราชา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
ผ่านพืนที่โรงกลั่นน้ามันเอสโซ่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และผ่านพืนที่ใต้ทะเลแหลมฉบังจนถึง
ท่ า เที ย บเรื อ หมายเลข 5 ของ ปตท. ซึ่ ง เป็ น ท่ า เที ย บเรื อ กลางทะเล ห่ า งจากชายฝั่ ง ประมาณ
1.5 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทางทังหมดประมาณ 3.5 กิโลเมตร พร้อมการติดตังอุปกรณ์และระบบ
สูบถ่ายต่างๆ บนท่าเรือของ ปตท. เพื่อรับผลิตภัณฑ์พาราไซลีนจากโรงกลั่นน้ามันไทยออยล์และน้ามา
จ่ายผลิตภัณฑ์ทางเรือให้กับลูกค้าของไทยออยล์ผ่านทางท่าเรือหมายเลข 5 ของ ปตท.

1.4

แผนกำรดำเนินงำนโครงกำร
แผนการก่ อ สร้ า งของโครงการในรายการที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง คาดว่ า จะใช้ ร ะยะเวลาก่ อ สร้ า งรวม
16 เดือน โดยรายละเอียดของการด้าเนินงานโครงการแสดงในตารางที่ 1.4-1 ซึ่งในแผนงานการก่อสร้าง
ของท่อพาราไซลีนของโครงการจะไม่ซ้อนทับกับการก่อสร้างท่อน้ามันใต้ทะเล (HSD) ขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลาง 24 นิ ว ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เมื่ อ วั น ที่
18 มกราคม พ.ศ. 2556 (แผนงานการก่อสร้างท่อ HSD ที่ผ่านความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว และ
แผนงานวางท่อพาราไซลีน แสดงในตำรำงที่ 1.4-2)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ตำรำงที่ 1.4-1

ยูเออี

แผนกำรดำเนินงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
พ.ศ.

ลำดับ

ขั้นตอนดำเนินกำร

2557
ต.ค.

พ.ย.

2558
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

2559
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

1
2
3
4
5

การด้าเนินงานด้านวิศวกรรม
การจัดเตรียมพืนที่/อุปกรณ์
การเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์
การติดตังอุปกรณ์รองรับท่อตัวใหม่
การวางท่อตัวใหม่ลงบนอุปกรณ์รองรับ
ที่ติดตังไว้แล้ว
6
การยึดท่อและเชือ่ มท่อ
7
การติดตังวาล์วและระบบควบคุม
8
การตกแต่ง/ทาสี
9
การทดสอบการรั่วไหลด้วยวิธีชลสถิตย์
และการท้าความสะอาดท่อ
ที่มา: บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน), พ.ศ. 2556
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พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี
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ตำรำงที่ 1.4-2

แผนงำนก่อสร้ำงท่อ HSD ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ EIA แล้ว และงำนวำงท่อพำรำไซลีน
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งำนวำงท่อ HSD ขนำด 24 นิว้ ใต้ทะเล
สำรวจพืน้ ที่ดำเนินงำนก่อสร้ำง
เตรียม/ปรับปรุงสถำนที่บริเวณหน้ำงำน
งำนก่อสร้ำงสำนักงำนชั่วครำว
งำนก่อสร้ำงแท่นเชื่อมประกอบท่อบริเวณชำยหำด
งำนเชื่อมประกอบท่อในพืน้ ที่ก่อสร้ำง
งำนวำงท่อใต้ทะเล
งำนทดสอบท่อโดยใช้แรงดัน
งำนทำควำมสะอำดผิวภำยในท่อ
Commissioning
งำนวำงท่อ PX ขนำด 12 นิว้
งำนประมูลหำผู้รบั จ้ำง
งำนออกแบบทำงวิศวกรรม
งำนจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์
งำนก่อสร้ำงท่อบนบก

แล้วเสร็จปี 2557
แล้วเสร็จปี 2557

งานวางท่ อใต้ทะเล HSD 24 นิว
จะด้าเนินการแล้วเสร็จประมาณ
พ ำคม 2558

สำรวจพืน้ ที่ดำเนินงำนก่อสร้ำง
เตรียม/ปรับปรุงสถำนที่บริเวณหน้ำงำน
งำนก่อสร้ำงสำนักงำนชั่วครำว
งำนก่อสร้ำง pipe support
งำนเชื่อมประกอบท่อในพืน้ ที่ก่อสร้ำง
งำนทดสอบท่อโดยใช้แรงดัน
งำนก่อสร้ำงท่อใต้ทะเล

แล้วเสร็จปี 2557

สำรวจพืน้ ที่ดำเนินงำนก่อสร้ำง
เตรียม/ปรับปรุงสถำนที่บริเวณหน้ำงำน

แล้วเสร็จปี 2557

งำนก่อสร้ำงสำนักงำนชั่วครำว
ใช้แห่งเดียวกับงำนวำงท่อ HSD ใต้ทะเล
งำนก่อสร้ำงแท่นเชื่อมประกอบท่อบริเวณชำยหำด
งำนเชื่อมประกอบท่อในพืน้ ที่ก่อสร้ำง
งำนวำงท่อใต้ทะเล
งำนติดตั้งท่อบนท่ำเรือ
งำนระบบ Automation และ Fibre Optic
งำนทดสอบท่อโดยใช้แรงดัน
งำนทำควำมสะอำดผิวภำยในท่อ

งานวางท่ อ PX บนบก
จะเริม่ ด้าเนินการประมาณ

สิงหำคม 2558

งานวางท่ อ PX ใต้ทะเล
จะเริม่ ด้าเนินการประมาณ

สิงหำคม 2558

งานวางท่อใต ้ทะเล HSD 24 นิว้
งานวางท่อ PX 12 นิว้ (บนบก)
งานวางท่อ PX 12 นิว้ (ใต ้ทะเล)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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บทน้า

1.5

ยูเออี

วัตถุประสงค์ในกำรศึก ำ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและจัดท้ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ของ บริษัท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) มีดังนี
1) ศึกษารายละเอียดของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการวิเคราะห์ฯ ฉบับเดิมที่เห็นชอบ
โดย สผ. ในปี พ.ศ. 2556 และรายงานการเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการฯ ในการขยาย
ท่าเทียบเรือก๊าซ ถังก๊าซ และระบบที่เกี่ยวข้องของคลังก๊าซเขาบ่อยา ที่ผ่านการพิจารณาโดย
กรมเจ้าท่า ในปี พ.ศ. 2556 พร้อมพิจารณาเงื่อนไขประกอบการเห็นชอบที่ ปตท. ต้องปฏิบัติตาม
2) ศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื องต้ น เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดโครงการที่ ข อเปลี่ ย นแปลงร่ ว มกั บ ปั จ จั ย ด้ า น
สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าหนดกรอบการศึกษาผลกระทบ
3) ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ในพื นที่ ศึ ก ษาในประเด็ น ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
4) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในข้อ 1) ร่วมกับข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ
5) ประเมินอันตรายร้ายแรง ที่อาจเกิดขึนต่อโครงการและพืนที่ภายนอก
6) ด้ า เนิ น งานด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ว นได้ เ สี ย ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ลการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผลกระทบ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม
7) วิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รวมทังมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการด้าเนินงานในปัจจุบันจากรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ เพื่ อ น้ า เสนอมาตรการฯ ที่ เ หมาะสมในภาพรวมภายหลั ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในครังนี

1.6

องค์ประกอบของรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงฯ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของ
คลั งก๊ าซเขาบ่ อยา และโครงการปรั บปรุ งท่ าเที ยบเรื อพร้ อมวางท่ อน้ ามั นใต้ ทะเลและก่ อสร้ างถั งเก็ บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มีรายละเอียดของเนือหา ดังนี
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1) บทที่ 1

บทน้า

2) บทที่ 2

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

3) บทที่ 3

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ)

4) บทที่ 4

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ)
และการมีส่วนร่วมของประชาชน

5) บทที่ 5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

6) บทที่ 6

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

บทที่ 2
ลักษณะโครงการ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง

2 ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.1 บทนา
โครงการขยายท่ าเที ย บเรื อ และก่ อ สร้ า งถั งเก็ บ ผลิ ต ภั ณฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ของคลั งเขาบ่ อยา และโครงการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามัน
ศรี ร าชา บริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส้ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือ ทส. เลขที่ 1009.4/838 ลงวันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2556 จากนันโครงการมีการทบทวนแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมของคลังเขาบ่อยาให้มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึน จึงมีความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการออกแบบองค์ประกอบท่าเทียบเรือและ
ขนาดท่าเทียบเรือให้มีขนาดเล็กลงและเพิ่มแนวสะพานรับท่อและทางเดิน รวมถึงการปรับเปลี่ยนทิศทาง
ของท่ า เรื อ และการเที ย บเรื อ ตลอดจนมี ก ารเปลี่ ย นต้ า แหน่ ง บ่ อ ส้ ารองน้ า ดั บ เพลิ ง ซึ่ ง รายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังเขาบ่อ
ยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่ อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของกรมเจ้าท่าซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ เมื่อวันที่
18 กันยายน พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก 1-3)
ปัจจุบัน บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ได้ด้าเนินการทบทวนรายละเอียดโครงการ และมีความประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา จากเดิมที่ได้น้าเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้ อ มโครงการขยายท่า เที ย บเรื อและก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ ผลิ ตภั ณฑ์ เ พิ่ ม เติ มของคลั ง เขาบ่ อ ยา และ
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
น้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) เพิ่มการวางท่อพาราไซลีนพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา เพื่อรับพาราไซลีนจาก บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) มาส่งออกผ่านทางท่า
เทียบเรือหมายเลข 5 (ท่าเทียบเรือกลางทะเล) ของคลังน้ามันศรีราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ยูเออี

ส้าหรับรายละเอียดโครงการในภาพรวมเปรียบเทียบก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) ในครังนี สามารถสรุปได้ดัง ตารางที่ 2.1-1 โดยเนือหาที่จะกล่าวต่อไปจะมุ่งเน้นแสดง
รายละเอียดเฉพาะประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและประเด็นเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงฯ
เพื่ อ น้า ไปสู่ ก ารประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมและการก้ าหนดมาตรการให้สอดคล้ องกั บกิ จ กรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป

2-2

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ประเด็น

รายละเอียดโครงการ
ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)

หลังเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

คลังก๊าซเชาบ่อยา
1. พื้นที่โครงการ

220 ไร่

220 ไร่

ไม่เปลี่ยนแปลง

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ไม่เปลี่ยนแปลง

2. ท่าเทียบเรือ
2.1. ท่าเทียบเรือหมายเลข 1

9)
2.2. ท่าเทียบเรือหมายเลข 2

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ชานชาลา ขนาด 20 เมตร x 53 เมตร พืนที่ 1,060 ตารางเมตร
Breasting Dolphin จ้านวน 4 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 6 ชุด
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 1,352 เมตร
ทิศทางท่าเทียบเรือวางตัวแนว N-S
ขนาดรับเรือ 500-120,000 เดทเวทตัน
Loading Arm จ้านวน 5 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Crude Oil, Fuel Oil, High Speed
Diesel (HSD), LPG, Propane และ Butane
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 132
เที่ยว/เดือน
ชานชาลา ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร พืนที่ 1,200 ตารางเมตร
Breasting Dolphin จ้านวน 2 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 4 ชุด (ใช้รว่ มกับท่า 3 จ้านวน 2 ชุด)
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 770 เมตร
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว N-S
ขนาดรับเรือ 500-5,000 เดทเวทตัน
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ LPG, HSD และ NGL

9)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ชานชาลา ขนาด 20 เมตร x 53 เมตร พืนที่ 1,060 ตารางเมตร
Breasting Dolphin จ้านวน 4 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 6 ชุด
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 1,352 เมตร
ทิศทางท่าเทียบเรือวางตัวแนว N-S
ขนาดรับเรือ 500-120,000 เดทเวทตัน
Loading Arm จ้านวน 5 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Crude Oil, Fuel Oil, High Speed
Diesel (HSD), LPG, Propane และ Butane
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 132
เที่ยว/เดือน
ชานชาลา ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร พืนที่ 1,200 ตารางเมตร
Breasting Dolphin จ้านวน 2 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 4 ชุด (ใช้รว่ มกับท่า 3 จ้านวน 2 ชุด)
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 770 เมตร
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว N-S
ขนาดรับเรือ 500-5,000 เดทเวทตัน
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ LPG, HSD และ NGL

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ไม่เปลี่ยนแปลง

2-3

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

ยูเออี

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น

รายละเอียดโครงการ
9)

2.3. ท่าเทียบเรือหมายเลข 3

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2.4. ท่าเทียบเรือหมายเลข 1A

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2-4

ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 66 เที่ยว/
เดือน
ชานชาลา ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร พืนที่ 1,200 ตารางเมตร
Breasting Dolphin จ้านวน 2 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 4 ชุด (ใช้รว่ มกับท่า 3 จ้านวน 2 ชุด)
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 770 เมตร
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว N-S
ขนาดรับเรือ 500-5,000 เดทเวทตัน
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ LPG, HSD และ NGL
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 66 เที่ยว/
เดือน
ชานชาลา ขนาด 31 เมตร x 45 เมตร พืนที่ 1,395 ตารางเมตร
Breasting Dolphin จ้านวน 6 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 6 ชุด
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 1,200 เมตร
ขนาดรับเรือ 500-120,000 เดทเวทตัน
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว NE-SW
Loading Arm จ้านวน 7 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Crude Oil, Fuel Oil, High Speed
Diesel (HSD), LPG, Propane และ Butane
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 132
เที่ยว/เดือน

9)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
10)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

หลังเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 66 เที่ยว/
เดือน
ชานชาลา ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร พืนที่ 1,200 ตารางเมตร
ไม่เปลี่ยนแปลง
Breasting Dolphin จ้านวน 2 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 4 ชุด (ใช้รว่ มกับท่า 3 จ้านวน 2 ชุด)
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 770 เมตร
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว N-S
ขนาดรับเรือ 500-5,000 เดทเวทตัน
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ LPG, HSD และ NGL
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 66 เที่ยว/
เดือน
ชานชาลา ขนาด 31 เมตร x 45 เมตร พืนที่ 1,395 ตารางเมตร
ไม่เปลี่ยนแปลง
Breasting Dolphin จ้านวน 6 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 6 ชุด
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 1,200 เมตร
ขนาดรับเรือ 500-120,000 เดทเวทตัน
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว NE-SW
Loading Arm จ้านวน 7 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Crude Oil, Fuel Oil, High Speed
Diesel (HSD), LPG, Propane และ Butane
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 132
เที่ยว/เดือน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น
2.5. ท่าเทียบเรือหมายเลข 1B

รายละเอียดโครงการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2.6. ท่าเทียบเรือหมายเลข 2A

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)
ชานชาลา ขนาด 20 เมตร x 28 เมตร พืนที่ 560 ตารางเมตร
Breasting Dolphin จ้านวน 4 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 2 ชุด
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 1,200 เมตร
ขนาดรับเรือ 500-5,000 เดทเวทตัน
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว NE-SW
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Crude Oil, Fuel Oil, High Speed
Diesel (HSD), LPG, Propane และ Butane
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน
66 เที่ยว/เดือน
ชานชาลา ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร พืนที่ 1,200 ตารางเมตร
Breasting Dolphin จ้านวน 2 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 4 ชุด (ใช้รว่ มกับท่า 3A จ้านวน 2 ชุด)
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 870 เมตร
ขนาดรับเรือ 500-5,000 เดทเวทตัน
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว NE-SW
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ LPG, HSD, NGL
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน
66 เที่ยว/เดือน

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

หลังเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
ชานชาลา ขนาด 20 เมตร x 28 เมตร พืนที่ 560 ตารางเมตร
ไม่เปลี่ยนแปลง
Breasting Dolphin จ้านวน 4 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 2 ชุด
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 1,200 เมตร
ขนาดรับเรือ 500-5,000 เดทเวทตัน
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว NE-SW
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Crude Oil, Fuel Oil, High Speed
Diesel (HSD), LPG, Propane และ Butane
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 66 เที่ยว/
เดือน
ชานชาลา ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร พืนที่ 1,200 ตารางเมตร
ไม่เปลี่ยนแปลง
Breasting Dolphin จ้านวน 2 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 4 ชุด (ใช้รว่ มกับท่า 3A จ้านวน 2 ชุด)
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 870 เมตร
ขนาดรับเรือ 500-5,000 เดทเวทตัน
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว NE-SW
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ LPG, HSD, NGL
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 66 เที่ยว/
เดือน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

2-5

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

ยูเออี

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น

รายละเอียดโครงการ

2.7. ท่าเทียบเรือหมายเลข 3A

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)
ชานชาลา ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร พืนที่ 1,200 ตารางเมตร
Breasting Dolphin จ้านวน 2 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 4 ชุด (ใช้รว่ มกับท่า 2A จ้านวน 2 ชุด)
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 870 เมตร
ขนาดรับเรือ 500-2,000 เดทเวทตัน
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว NE-SW
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ LPG, HSD, NGL
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 66 เที่ยว/
เดือน

3. ลานถัง (Tank Farm)



ถังเก็บก๊าซหุงต้ม (LPG) ขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 8 ถัง





ถังเก็บก๊าซโพรเพนและบิวเทน ขนาด 17,500 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 2 ถัง



ถังเก็บก๊าซโพรเพนและบิวเทน ขนาด 17,500 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 2 ถัง



ถังเก็บก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 2 ถัง



ถังเก็บก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 2 ถัง



ถังเก็บน้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) ขนาด 70,000 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 3 ถัง



ถังเก็บน้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) ขนาด 70,000 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 3 ถัง



ถังเก็บก๊าซบิวเทน ก๊าซโพรเพน และ LPG ขนาด 25,000 ตัน
จ้านวน 2 ถัง



ถังเก็บก๊าซบิวเทน ก๊าซโพรเพน และ LPG ขนาด 25,000 ตัน
จ้านวน 2 ถัง

2-6

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

หลังเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
ชานชาลา ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร พืนที่ 1,200 ตารางเมตร
ไม่เปลี่ยนแปลง
Breasting Dolphin จ้านวน 2 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 4 ชุด (ใช้รว่ มกับท่า 2A จ้านวน 2 ชุด)
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 870 เมตร
ขนาดรับเรือ 500-2,000 เดทเวทตัน
ทิศทางท่าเทียบเรือ วางตัวแนว NE-SW
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ LPG, HSD, NGL
จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2554-2565) จ้านวน 66 เที่ยว/
เดือน
ถังเก็บก๊าซหุงต้ม (LPG) ขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 8 ถัง ไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น

รายละเอียดโครงการ
ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)

4. องค์ประกอบอื่น ๆ ของ
คลังก๊าซเขาบ่อยา
4.1. อาคารจ่ายก๊าซโซลีน
จ่ายก๊าซโซลีนธรรมชาติได้พร้อมกัน จ้านวน 2 ช่องจ่าย ส้าหรับรถยนต์
ธรรมชาติ (Natural Gasoline บรรทุกขนาด 15,000 ลิตร/คัน
Distribution Center)
5. ระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการและการจัด
การของเสีย
5.1. น้าใช้
 รับน้าประปามาจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีระบบส้ารองน้า
ด้วยถังเก็บน้าใต้ดินขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมหอสูง ขนาด 12
ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 ถัง
5.2. ระบบบ้าบัดน้าเสีย

5.3. การจัดการกากของเสีย

หลังเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

จ่ายก๊าซโซลีนธรรมชาติได้พร้อมกัน จ้านวน 2 ช่องจ่าย ส้าหรับรถยนต์
บรรทุกขนาด 15,000 ลิตร/คัน

ไม่เปลี่ยนแปลง



รับน้าประปามาจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีระบบส้ารองน้า
ด้วยถังเก็บน้าใต้ดินขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมหอสูงขนาด 12
ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 ถัง

ไม่เปลี่ยนแปลง



น้าส้ารองในบ่อดับเพลิงขนาด 11,000 ลูกบาศก์เมตร



น้าส้ารองในบ่อดับเพลิงขนาด 11,000 ลูกบาศก์เมตร



น้าเสียจากอาคารส้านักงานใช้ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม



น้าเสียจากอาคารส้านักงานใช้ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม



น้าเสียที่ปนเปื้อนน้ามันใช้ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบ CPI Seperator
และ API Separator ความสามารถ 136 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง น้า
เสียที่ผ่านการบ้าบัดจะพักที่บ่อพักสามเหลี่ยมก่อนระบายออกสู่
ภายนอก



น้าเสียที่ปนเปื้อนน้ามันใช้ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบ CPI Seperator
และ API Separator ความสามารถ 136 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
น้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดจะพักที่บ่อพักสามเหลี่ยมก่อนระบายออกสู่
ภายนอก



ขยะมูลฝอยจากอาคารส้านักงาน ส่งให้เทศบาลนครแหลมฉบัง



ขยะมูลฝอยจากอาคารส้านักงาน ส่งให้เทศบาลนครแหลมฉบัง



ของเสียจากกิจกรรมของคลังฯ และการซ่อมบ้ารุง ส่งให้หน่วยงาน
เอกชนผูไ้ ด้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปด้าเนินการ ส่วนกาก
น้ามัน/ไขมันที่แยกออกจาก CPI/API Separator จะรวบรวมไปเผา
ยังบ่อเผา (Burn Pit) ของโครงการ



ของเสียจากกิจกรรมของคลังฯ และการซ่อมบ้ารุง ส่งให้หน่วยงาน
เอกชนผูไ้ ด้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปด้าเนินการ ส่วนกาก
น้ามัน/ไขมันที่แยกออกจาก CPI/API Separator จะรวบรวมไปเผา
ยังบ่อเผา (Burn Pit) ของโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

2-7

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

ยูเออี

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น
5.4. ระบบบ้าบัดมลสารทาง
อากาศ
5.5. พลังงาน/ไฟฟ้า
6. พนักงานของคลังก๊าซ
เขาบ่อยา
7. ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
7.1. น้าดับเพลิง

7.2. ปั๊มสูบน้าดับเพลิง

2-8

รายละเอียดโครงการ
ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)
โครงการมีหอเผา (Flare) เพื่อความปลอดภัยของระบบเก็บส้ารองและสูบ
ถ่ายและท้าหน้าที่บ้าบัดมลสารทางอากาศ
รับไฟฟ้าขนาดแรงดัน 22 KV จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีราชา ซึ่ง
ก้าลังไฟฟ้าที่ใช้เฉลี่ยประมาณ 9,400 เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี
จ้านวนพนักงาน 38 คน

หลังเปลี่ยนแปลง
โครงการมีหอเผา (Flare) เพื่อความปลอดภัยของระบบเก็บส้ารองและสูบ
ถ่ายและท้าหน้าที่บ้าบัดมลสารทางอากาศ
รับไฟฟ้าขนาดแรงดัน 22 KV จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีราชา ซึ่ง
ก้าลังไฟฟ้าที่ใช้เฉลี่ยประมาณ 9,400 เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี
จ้านวนพนักงาน 38 คน

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง

ลานถัง

ลานถัง

ไม่เปลี่ยนแปลง



ลานถังจะใช้น้าจากบ่อเก็บน้าดับเพลิงรูปสี่เหลี่ยมขนาด 11,000
ลูกบาศก์เมตร และบ่อส้ารองน้าดับเพลิง (บ่อพักน้าทิงภายหลังการ
บ้าบัด) ขนาด 11,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้น้าทะเลโดยตรงผ่านทางท่อ
Cooling Water Line ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิว
ท่าเทียบเรือ







ใช้น้าจากน้าทะเลโดยตรง หรือน้าจากบ่อเก็บน้าดับเพลิงในส่วนของ
ลานถัง โดยผ่านทางท่อ Cooling Water Line ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 16 นิว
ลานถัง

ลานถังจะใช้น้าจากบ่อเก็บน้าดับเพลิงรูปสี่เหลี่ยมขนาด 11,000
ลูกบาศก์เมตร และบ่อส้ารองน้าดับเพลิง (บ่อพักน้าทิงภายหลังการ
บ้าบัด) ขนาด 11,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้น้าทะเลโดยตรงผ่านทางท่อ
Cooling Water Line ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิว
ท่าเทียบเรือ

 Jockey Pump ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง จ้านวน 2 เครื่อง
ท่าเทียบเรือ

ใช้น้าจากน้าทะเลโดยตรง หรือน้าจากบ่อเก็บน้าดับเพลิงในส่วนของ
ลานถัง โดยผ่านทางท่อ Cooling Water Line ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 16 นิว
ลานถัง
 Motor Pump ขนาด 950 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง จ้านวน 2 เครื่อง
 Engine Pump ขนาด 950 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 4 เครื่อง
 Jockey Pump ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง จ้านวน 2 เครื่อง
ท่าเทียบเรือ







Motor Pump ขนาด 950 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง จ้านวน 2 เครื่อง



Engine Pump ขนาด 950 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 4 เครื่อง

Engine Pump ขนาด 535 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงจ้านวน 4 เครื่อง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

Engine Pump ขนาด 535 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 4 เครื่อง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น

7.3. น้ายาโฟมดับเพลิง

7.4. การช่วยเหลือฉุกเฉินจาก
หน่วยงานข้างเคียง
7.5. Foam Trailer

รายละเอียดโครงการ
ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)
จุดรับน้าดับเพลิงกลางทะเล

หลังเปลี่ยนแปลง
จุดรับน้าดับเพลิงกลางทะเล

 Engine Pump ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 1 เครื่อง
อุปกรณ์สนับสนุน

 Engine Pump ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 1 เครื่อง
อุปกรณ์สนับสนุน



Engine Mobile Fire Water Pump ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
จ้านวน 1 เครื่อง



Engine Mobile Fire Water Pump ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
จ้านวน 1 เครื่อง



High Expansion Foam 1-3% ปริมาณ 55.5 ลูกบาศก์เมตร
AFFF 3% ปริมาณ 32 ลูกบาศก์เมตร



High Expansion Foam 1-3% ปริมาณ 55.5 ลูกบาศก์เมตร
AFFF 3% ปริมาณ 32 ลูกบาศก์เมตร

ไม่เปลี่ยนแปลง

 Light Water AFFF 3% ปริมาณ 7 ลูกบาศก์เมตร
จาก ปตท. ไทยออยล์ และเอสโซ่ รวม 16.5 ลูกบาศก์เมตร

 Light Water AFFF 3% ปริมาณ 7 ลูกบาศก์เมตร
จาก ปตท. ไทยออยล์ และเอสโซ่ รวม 16.5 ลูกบาศก์เมตร

ไม่เปลี่ยนแปลง



อัตราฉีด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 2 คัน



อัตราฉีด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 2 คัน

ไม่เปลี่ยนแปลง



อัตราฉีด 24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 3 คัน



อัตราฉีด 24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 3 คัน



อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 1 คัน



อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 1 คัน


7.6. หัวฉีดโฟมขยายตัวสูง
1:2000
7.7. รถดับเพลิง
7.8. เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัด
อากาศ (Self Contained
Breating Apparatus:SCBA)
7.9. เครื่องอัดอากาศส้าหรับ SCBA
7.10. หัวฉีดน้า Fixed Monitor

หมายเหตุ

ช่วยเหลือฉุกเฉินจากไทยออยล์ อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
จ้านวน 1 คัน
หัวฉีดโฟมขยายตัวสูง 3 หัว



ช่วยเหลือฉุกเฉินจากไทยออยล์ อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
จ้านวน 1 คัน
หัวฉีดโฟมขยายตัวสูง 3 หัว

ไม่เปลีย่ นแปลง

มีรถดับเพลิง จ้านวน 4 คัน เก็บน้ายาโฟมรวม 32 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 26 ชุด

มีรถดับเพลิง จ้านวน 4 คัน เก็บน้ายาโฟมรวม 32 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 26 ชุด

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

จ้านวน 2 ชุด
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/หัว จ้านวน 14 ชุด

จ้านวน 2 ชุด
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/หัว จ้านวน 14 ชุด

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

ยูเออี

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น
7.11. หัวฉีดน้า Ground Monitor
7.12. Fire Hydrant
7.13. หัวฉีดน้า Water Curtain
7.14. ชุดผจญเพลิง (Fire Suit)
8. พื้นที่สีเขียว

รายละเอียดโครงการ
ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/หัว จ้านวน 15 ชุด
อัตรา 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 69 จุด
อัตรา 1000 LPM จ้านวน 21 หัว
จ้านวน 38 ชุด
82 ไร่ (ร้อยละ 37.27 ของพืนที่ทังหมด)

หลังเปลี่ยนแปลง
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/หัว จ้านวน 15 ชุด
อัตรา 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 69 จุด
อัตรา 1000 LPM จ้านวน 21 หัว
จ้านวน 38 ชุด
82 ไร่ (ร้อยละ 37.27 ของพืนที่ทังหมด)

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

230 ไร่

230 ไร่

ไม่เปลี่ยนแปลง

1) Loading Platform ขนาด 16.2 เมตร x 28.5 เมตร มีพืนที่ 461.7
ตารางเมตร
2) Breathing Dolphin จ้านวน 4 ชุด
3) Mooring Dolphin จ้านวน 2 ชุด
4) ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 1,350 เมตร
5) ทิศทางท่าเทียบเรือวางตัวในแนว N-S
6) ขนาดรับเรือ ไม่เกิน 120,000 เดทเวทตัน
7) ความยาวของเรือ 281 เมตร
8) Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
9) ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Fuel Oil, Crude, Condensate, Carbon
Black และ HSD
10) จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2560-2565)
จ้านวน 92 เที่ยว/ปี

1) Loading Platform ขนาด 16.2 เมตร x 28.5 เมตร มีพืนที่ 461.7
ตารางเมตร
2) Breathing Dolphin จ้านวน 4 ชุด
3) Mooring Dolphin จ้านวน 2 ชุด
4) ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 1,350 เมตร
5) ทิศทางท่าเทียบเรือวางตัวในแนว N-S
6) ขนาดรับเรือ ไม่เกิน 120,000 เดทเวทตัน
7) ความยาวของเรือ 281 เมตร
8) Loading Arm จ้านวน 3 ชุด
9) ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Fuel Oil, Crude, Condensate, Carbon
Black และ HSD
10) จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2560-2565)
จ้านวน 92 เที่ยว/ปี

ไม่เปลี่ยนแปลง

คลังน้ามันศรีราชา
1. พื้นที่โครงการ
2. ท่าเทียบเรือ
2.1 ท่าเทียบหมายเลข 4
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ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น
2.2 ท่าเทียบหมายเลข 5

รายละเอียดโครงการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2.3 ท่าเทียบหมายเลข 6

ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)
Loading Platform ขนาด 16.2 เมตร x 28.5 เมตร มีพืนที่ 461.7
ตารางเมตร
Breathing Dolphin จ้านวน 2 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 2 ชุด
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 1,350 เมตร
ทิศทางท่าเทียบเรือวางตัวในแนว N-S
ขนาดรับเรือ ไม่เกิน 20,000 เดทเวทตัน
ความยาวของเรือ 150 เมตร
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด (2 ชุด เพื่อขนถ่าย Fuel Oil, Crude,
Condensate และ Carbon Black และอีก 1 ชุด วางแผนส้าหรับ
ขนถ่าย HSD)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

หลังเปลี่ยนแปลง
Loading Platform ขนาด 16.2 เมตร x 28.5 เมตร มีพืนที่ 461.7
ตารางเมตร
Breathing Dolphin จ้านวน 2 ชุด
Mooring Dolphin จ้านวน 2 ชุด
ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 1,350 เมตร
ทิศทางท่าเทียบเรือวางตัวในแนว N-S
ขนาดรับเรือ ไม่เกิน 20,000 เดทเวทตัน
ความยาวของเรือ 150 เมตร
Loading Arm จ้านวน 3 ชุด (2 ชุด เพื่อขนถ่าย Fuel Oil, Crude,
Condensate และ Carbon Black และอีก 1 ชุด วางแผนส้าหรับ
ขนถ่าย Paraxylene)

9) ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Fuel Oil, Crude, Condensate และ
Carbon Black
10) จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2557-2565) จ้านวน 326 ล้า/ปี

9) ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Fuel Oil, Crude, Condensate, Carbon
Black และ Paraxylene
10) จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2557-2565) จ้านวน 352 ล้า/ปี

1) Loading Platform ขนาด 13 เมตร x 14 เมตร
มีพืนที่ 182 ตารางเมตร
2) Breathing Dolphin จ้านวน 2 ชุด
3) Mooring Dolphin จ้านวน 2 ชุด
4) ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 780 เมตร
5) ทิศทางท่าเทียบเรือวางตัวในแนว N-S

1) Loading Platform ขนาด 13 เมตร x 14 เมตร
มีพืนที่ 182 ตารางเมตร
2) Breathing Dolphin จ้านวน 2 ชุด
3) Mooring Dolphin จ้านวน 2 ชุด
4) ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 780 เมตร
5) ทิศทางท่าเทียบเรือวางตัวในแนว N-S

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ย้าย Loading Arm ที่วาง
แผนส้าหรับขนถ่าย HSD
ออกและติดตัง Loading Arm
ใหม่เพื่อขนถ่ายพาราไซลีน
เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ขนถ่ายผ่าน
ท่ออีก 1 ชนิด คือพาราไซลีน
ขนส่งพาราไซลีนเพิ่ม 48
เที่ยว แต่มีการลดจ้านวน
เที่ยวการขนถ่าย Fuel Oil
(0.5%) ลดลง 22 เที่ยว
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

ยูเออี

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น

2.4 ท่าเทียบหมายเลข 7

3. ลานถังเก็บส้ารองผลิตภัณฑ์
(Tank Farm)

2-12

รายละเอียดโครงการ
ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)
6) ขนาดรับเรือ ไม่เกิน 6,000 เดทเวทตัน
7) ความยาวของเรือ 92 เมตร
8) Loading Arm จ้านวน 2 ชุด
9) ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Crude Oil, Fule Oil, High Speed
Diesel (HSD), ULR, ULG, Jet A-1 และ LSD
10) จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2557-2565) จ้านวน 204
เที่ยว/ปี
1) Loading Platform ขนาด 13 เมตร x 14 เมตร มีพืนที่ 182
ตารางเมตร
2) Breathing Dolphin จ้านวน 2 ชุด
3) Mooring Dolphin จ้านวน 2 ชุด
4) ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 780 เมตร
5) ทิศทางท่าเทียบเรือวางตัวในแนว N-S
6) ขนาดรับเรือ ไม่เกิน 2,000 เดทเวทตัน
7) ความยาวของเรือ 90.9 เมตร
8) Loading Arm จ้านวน 2 ชุด
9) ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Fule Oil, High Speed Diesel (HSD),
ULR, ULG, Jet A-1 และ LSD
10) จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2557-2565) จ้านวน 1,263
เที่ยว/ปี
ถังเก็บน้ามันและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จ้านวน 36 ถัง
ความสามารถในการเก็บส้ารองน้ามัน 873 ล้านลิตร

หลังเปลี่ยนแปลง
6) ขนาดรับเรือ ไม่เกิน 6,000 เดทเวทตัน
7) ความยาวของเรือ 92 เมตร
8) Loading Arm จ้านวน 2 ชุด
9) ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Crude Oil, Fule Oil High Speed Diesel
(HSD), ULR, ULG, Jet A-1 และ LSD
11) จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2557-2565) จ้านวน 204
เที่ยว/ปี
1) Loading Platform ขนาด 13 เมตร x 14 เมตร มีพืนที่ 182
ตารางเมตร
2) Breathing Dolphin จ้านวน 2 ชุด
3) Mooring Dolphin จ้านวน 2 ชุด
4) ระยะห่างจากแนวเขตริมฝั่ง 780 เมตร
5) ทิศทางท่าเทียบเรือวางตัวในแนว N-S
6) ขนาดรับเรือ ไม่เกิน 2,000 เดทเวทตัน
7) ความยาวของเรือ 90.9 เมตร
8) Loading Arm จ้านวน 2 ชุด
9) ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่าย ได้แก่ Fule Oil, High Speed Diesel (HSD),
ULR, ULG, Jet A-1 และ LSD
10) จ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าสูงสุด (พ.ศ. 2557-2565) จ้านวน 1,263
เที่ยว/ปี
ถังเก็บน้ามันและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จ้านวน 36 ถัง
ความสามารถในการเก็บส้ารองน้ามัน 873 ล้านลิตร

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น

รายละเอียดโครงการ

ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)
4. ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและการจัดการของเสีย
4.1 น้าใช้
รับน้าประปาจากนิคมอุตสาหกรรมแหลงฉบัง มีระบบน้าส้ารองด้วยถังบน
ดินขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมหอสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน
1 ถัง
4.2 ระบบบ้าบัดน้าเสีย

4.3 การจัดการกากของเสีย

4.4 พลังงาน/ไฟฟ้า

5. คนงานและพนักงานของคลัง
น้ามันศรีราชา

หลังเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

รับน้าประปาจากนิคมอุตสาหกรรมแหลงฉบัง มีระบบน้าส้ารองด้วยถังบน
ดินขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมหอสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน
1 ถัง

ไม่เปลี่ยนแปลง

น้าเสียที่ปนเปื้อนน้ามันใช้ระบบบ้าบ้ดน้าเสียแบบ CPI Seperator และ
API Seperator ความสามารถ 136 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง น้าเสียที่ผ่าน
การบ้าบัดจะพักที่บ่อสามเหลี่ยมก่อนระบายออกสู่ภายนอก
- ขยะมูลฝอยจากส้านักงาน ส่งให้เทศบาลนครแหลมฉบัง
- ของเสียจากกิจกรรมของคลังฯ และการซ่อมบ้ารุง ส่งให้หน่วยงาน
เอกชนผูไ้ ด้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปด้าเนินการ ส่วนกาก
น้ามัน/ไขมันที่แยกออกจาก CPI/API Sepearator จะรวบรวมไปเผา
ยังบ่อ (Burn Pit) ของโครงการ
รับไฟฟ้าขนาดแรงดัน 22 KV จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา
ซึ่งก้าลังไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 5,000 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง/ปี

น้าเสียที่ปนเปื้อนน้ามันใช้ระบบบ้าบ้ดน้าเสียแบบ CPI Seperator และ
API Seperator ความสามารถ 136 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง น้าเสียที่ผ่าน
การบ้าบัดจะพักที่บ่อสามเหลี่ยมก่อนระบายออกสู่ภายนอก
- ขยะมูลฝอยจากส้านักงาน ส่งให้เทศบาลนครแหลมฉบัง
- ของเสียจากกิจกรรมของคลังฯ และการซ่อมบ้ารุง ส่งให้หน่วยงาน
เอกชนผูไ้ ด้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปด้าเนินการ ส่วนกาก
น้ามัน/ไขมันที่แยกออกจาก CPI/API Sepearator จะรวบรวมไปเผา
ยังบ่อ (Burn Pit) ของโครงการ
รับไฟฟ้าขนาดแรงดัน 22 KV จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา
ซึ่งก้าลังไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 5,060.36 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง/ปี

ไม่เปลี่ยนแปลง

จ้านวน 123 คน

จ้านวน 123 คน

6. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
6.1 แหล่งน้าดับเพลิง
-

บ่อน้าดับเพลิง 5,000 ลูกบาศก์เมตร
น้าทะเลจากท่าเรือ 6-7 (ไม่จ้ากัด)
แหล่งน้าดับเพลิงจากภายนอก (ระบบท่อน้าเชื่อมโรงกลั่นน้ามันไทย
ออยล์ 675 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และโรงกลั่นน้ามันเอสโซ่ 455
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

-

บ่อน้าดับเพลิง 5,000 ลูกบาศก์เมตร
น้าทะเลจากท่าเรือ 6-7 (ไม่จ้ากัด)
แหล่งน้าดับเพลิงจากภายนอก (ระบบท่อน้าเชื่อมโรงกลั่นน้ามันไทย
ออยล์ 675 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และโรงกลั่นน้ามันเอสโซ่ 455
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ไม่เปลี่ยนแปลง

มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม
ขึน 60.36 เมกะวัตต์-ชั่วโมง /ปี
ส้าหรับอุปกรณ์ที่ติดตังใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

2-13

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

ยูเออี

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น

รายละเอียดโครงการ
ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)

6.2 ปั้มน้าดับเพลิง
1) พืนที่ลานถัง
2) พืนที่ท่าเทียบเรือ

6.3 โฟมดับเพลิง
1) Universal Gold 3x3%
(AR-AFFF)

2) Universal Plus 3x6%
(AR-AFFF)
3) Synthetic Foam 3%
(AFFF)
4) Light Water A.F.F.F 3%
(AFFF)

5) Fluoroprotien Foam 3%
(FP)
2-14

-

หลังเปลี่ยนแปลง
-

-

ปั้มขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 2 เครื่อง
Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่อง จ้านวน 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ปั้มขนาด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 2 เครื่อง ที่ Jetty
และ 1 เครื่อง ที่ Sea Berth
Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่องขนาด 15 ลบ.ม./ชม.ที่ Jetty

-

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง

-

ปั้มขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 2 เครื่อง
Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่อง จ้านวน 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ปั้มขนาด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 2 เครื่อง ที่ Jetty
และ 1 เครื่อง ที่ Sea Berth
Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่องขนาด 15 ลบ.ม./ชม.ที่ Jetty

ขนาด 400 ลิตร จ้านวน 2 ถัง รวม 800 ลิตร
ขนาด 200 ลิตร จ้านวน 1 ถัง รวม 200 ลิตร
ขนาด 120 ลิตร จ้านวน 3 ถัง รวม 360 ลิตร
ขนาด 219 ลิตร จ้านวน 62 ถัง รวม 13,578 ลิตร
จ้านวน 9,000 ลิตร
จ้านวน 9,800 ลิตร
ขนาด 200 ลิตร จ้านวน 6 ถัง รวม 1,200 ลิตร
จ้านวน 4,000 ลิตร

-

ขนาด 400 ลิตร จ้านวน 2 ถัง รวม 800 ลิตร
ขนาด 200 ลิตร จ้านวน 1 ถัง รวม 200 ลิตร
ขนาด 120 ลิตร จ้านวน 3 ถัง รวม 360 ลิตร
ขนาด 219 ลิตร จ้านวน 62 ถัง รวม 13,578 ลิตร
จ้านวน 9,000 ลิตร
จ้านวน 9,800 ลิตร
ขนาด 200 ลิตร จ้านวน 6 ถัง รวม 1,200 ลิตร
จ้านวน 4,000 ลิตร

ไม่เปลี่ยนแปลง

ขนาด 3,600 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 10 ถัง รวม 200 ลิตร
ขนาด 400 ลิตร
ขนาด 379 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 11 ถัง รวม 220 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 15 ถัง รวม 300 ลิตร
ขนาด 200 ลิตร จ้านวน 24 ถัง รวม 4,800 ลิตร
ขนาด 80 ลิตร

-

ขนาด 3,600 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 10 ถัง รวม 200 ลิตร
ขนาด 400 ลิตร
ขนาด 379 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 11 ถัง รวม 220 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 15 ถัง รวม 300 ลิตร
ขนาด 200 ลิตร จ้านวน 24 ถัง รวม 4,800 ลิตร
ขนาด 80 ลิตร

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น
6) Ansui Lite 3% (AFFF)
7) Angus A.F.F.F 3%
(AFFF)
8) 3M Hi-Ex foam 1-2%
(AFFF)

9) ARFFF3%, 6% (ARAFFF)
รวม
6.4 Foam Trailer2Mobile Foam

รายละเอียดโครงการ
-

ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 41 ถัง รวม 820 ลิตร
ขนาด 25 ลิตร จ้านวน 31 ถัง รวม 775 ลิตร

-

ขนาด 200 ลิตร จ้านวน 24 ถัง รวม 4,800 ลิตร
ขนาด 4,000 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 2 ถัง รวม 40 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 2 ถัง รวม 40 ลิตร
ขนาด 208 ลิตร จ้านวน 70 ถัง รวม 14,560 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 22 ถัง รวม 440 ลิตร

จานวน 89.6 ลูกบาศก์เตร
- อัตราฉีด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน จ้านวน 2 คัน
- อัตราฉีด 24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน จ้านวน 3 คัน
- อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน จ้านวน 2 คัน
6.5 หัวฉีดโฟมขยายตัวสูง 1:2000 จ้านวน 3 หัว
6.6 หัวจ่ายโฟมขยายตัวต่้า
ติดตังขนาดอัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง จ้านวน 1 หัว
(Terminator ล้อเลื่อนตังฉีดบน
พืน)
6.7 รถดับเพลิง
- รถดับเพลิงขนาดใหญ่ จ้านวน 2 คัน อัตราสูบจ่ายน้า 180 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง/คัน บรรทุกน้ายาโฟม 3.6 และ 4.0 ลูกบาศก์เมตร/คัน
- รถดับเพลิงขนาดใหญ่ จ้านวน 1 คัน อัตราสูบจ่ายน้า 450 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง/คัน บรรทุกน้ายาโฟม 6 ลูกบาศก์เมตร/คัน
6.8 เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัด
จ้านวน 26 ชุด
อากาศ (Self Contained
Breathing Apparatus: SCBA)

-

หลังเปลี่ยนแปลง
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 41 ถัง รวม 820 ลิตร
ขนาด 25 ลิตร จ้านวน 31 ถัง รวม 775 ลิตร

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-

ขนาด 200 ลิตร จ้านวน 24 ถัง รวม 4,800 ลิตร
ขนาด 4,000 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 2 ถัง รวม 40 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 2 ถัง รวม 40 ลิตร
ขนาด 208 ลิตร จ้านวน 70 ถัง รวม 14,560 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร จ้านวน 22 ถัง รวม 440 ลิตร

ไม่เปลี่ยนแปลง

จานวน 89.6 ลูกบาศก์เตร
- อัตราฉีด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน จ้านวน 2 คัน
- อัตราฉีด 24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน จ้านวน 3 คัน
- อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน จ้านวน 2 คัน
จ้านวน 3 หัว
ติดตังขนาดอัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง จ้านวน 1 หัว

-

รถดับเพลิงขนาดใหญ่ จ้านวน 2 คัน อัตราสูบจ่ายน้า 180 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง/คัน บรรทุกน้ายาโฟม 3.6 และ 4.0 ลูกบาศก์เมตร/คัน
- รถดับเพลิงขนาดใหญ่ จ้านวน 1 คัน อัตราสูบจ่ายน้า 450 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง/คัน บรรทุกน้ายาโฟม 6 ลูกบาศก์เมตร/คัน
จ้านวน 26 ชุด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.1-1

ยูเออี

รายละเอียดโครงการในภาพรวมปัจจุบันและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ต่อ)

ประเด็น
6.9 เครื่องอัดอากาศส้าหรับ
SCBA
6.10 หัวฉีด Fixed Monitor
6.11 หัวฉีดน้า Ground Monitor
6.12 Fire Hydrant
6.13 หัวฉีดน้า Water Curtain
6.14 ชุดผจญเพลิง (Fire Suit)
6.15 ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Fire
Extinguisher)
6. พื้นที่สีเขียว

2-16

รายละเอียดโครงการ
ปัจจุบัน (รายงานที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด)
จ้านวน 2 ชุด

หลังเปลี่ยนแปลง
จ้านวน 2 ชุด

ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/หัว จ้านวน 11 จุด
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 10 หัว
อัตรา 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 109 จุด
อัตรา 15 LPM จ้านวน 21 หัว
จ้านวน 38 ชุด
จ้านวน 189 ชุด

ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/หัว จ้านวน 11 จุด
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 10 หัว
อัตรา 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 109 จุด
อัตรา 15 LPM จ้านวน 21 หัว
จ้านวน 38 ชุด
จ้านวน 195 ชุด

41 ไร่ (ร้อยละ 17.8 ของพืนที่ทังหมด)

41 ไร่ (ร้อยละ 17.8 ของพืนที่ทังหมด)

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม 6 ถัง
บริเวณท่าเทียบเรือ
ไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี
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2.2 รายละเอียดโครงการทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง (คลังน้ามันศรีราชา)
2.2.1 ท่าเทียบเรือ (Sea Berth and Jetty)
ท่าเทียบเรือของคลังน้ามันศรีราชามีจ้านวน 4 ท่า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5
ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือกลางทะเล (Sea Berth) และท่าเทียบเรือหมายเลข 6 และ 7 มีลักษณะเป็นสะพาน
เทียบเรือ (Jetty) ยื่นไปในทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเรือบรรทุกน้ามันจากต่างประเทศที่เข้ามาเทียบ
ท่าเพื่อขนถ่ายน้ามันหรือผลิตภัณฑ์ไปกักเก็บยังคลังน้ามัน รวมทังเพื่อจ่ายน้ามันให้แก่เรือบรรทุกน้ามัน
ภายในและภายนอกประเทศโดยตรง โดยทัง 4 ท่า สามารถน้าเรือเข้าเทียบท่าและออกจากท่าได้ตลอด
24 ชั่วโมง สรุปรายละเอียดของท่าเทียบเรือแสดงดัง ตารางที่ 2.2-1 ทังนีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการครังนีจะมีการขนถ่ายพาราไซลีนผ่านท่าเทียบเรือหมายเลข 5
2.2.1.1

ท่าเทียบเรือหมายเลข 5 (Berth NO.5) ในปัจจุบัน
ท่าเทียบเรือหมายเลข 5 เป็นท่าเทียบเรือกลางทะเล (Sea Berth) มีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีต โดย
ตัวท่าเทียบเรืออยู่ห่างจากแนวเขตริมฝั่งประมาณ 1,350 เมตร มีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือคู่กับท่าเทียบ
เรือหมายเลข 4 ระยะตังแต่พุกด้านทิศเหนือจรดพุกด้านทิศใต้ประมาณ 192 เมตร ความลึกที่ปลายท่า
ประมาณ 12.5 เมตร โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี
 Loading Platform – ขนาด 16.2 เมตร x 28.5 เมตร มี ก ารติ ด ตั ง Loading Arm สู บ ถ่ า ย
ผลิตภัณฑ์ จ้านวน 3 ชุด โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถสูบถ่ายที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 5 ได้แก่ Fuel
Oil, Crude, Condensate และ Carbon Black (ลักษณะโครงสร้างของท่าเทียบเรือหมายเลข 5
และต้าแหน่งติดตัง Loading Arm แสดงในรูปที่ 2.2-1)
 Breasting Dolphin – โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อกับ Loading Platform ด้วย
บันไดเหล็ก โดยท่าเทียบเรือหมายเลข 5 จะมี Breasting Dolphin จ้านวน 2 ชุด
 Mooring Dolphin – โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 2 ชุด โดยเป็นการใช้ร่วมกับ
ท่าเทียบเรือหมายเลข 4
โดยศักยภาพในการรับเรือของท่าเทียบเรือหมายเลข 5 สามารถรับเรือที่มีระวางบรรทุกไม่เกิน 20,000
DWT ความยาวตลอดล้าไม่เกิน 150 เมตร กินน้าลึก 12.5 เมตร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ท่าเทียบเรือหมายเลข 4

ท่าเทียบเรือหมายเลข 5

ต้าแหน่งที่จะติดตัง Loading Arm เพื่อ
ขนถ่ายพาราไซลีน

รูปที่ 2.2-1 ลักษณะของท่าเทียบเรือกลางทะเลหมายเลข 5 ในปัจจุบัน และตาแหน่งที่จะวางท่อและติดตั้ง Loading Arm เพิ่มเติม
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ตารางที่ 2.2-1 สรุปลักษณะทั่วไปและความสามารถให้เรือเข้าจอดเทียบท่าของท่าเรือในปัจจุบันและหลังการปรับปรุง (ท่าเรือของคลังน้ามันศรีราชา)
รายการ
ลักษณะทั่วไป
ระยะห่างจากฝั่ง
ระยะหน้าท่า
ความลึกปลายท่า
อุปกรณ์ที่ติดตั้งในท่า
Loading Platform
Breasting Dolphin
Mooring Dolphin
Loading Arm
ความสามารถในการรับเรือ
ขนาดของเรือ
ความยาวเรือ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถขนถ่าย

4

ท่าเทียบเรือในปัจจุบัน (คลังน้ามันศรีราชา)
5
6

7

ท่าเทียบเรือหมายเลข 5 ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลง

1,350 เมตร
330 เมตร
13.5 เมตร

1,350 เมตร
192 เมตร
12.5 เมตร

780 เมตร
139 เมตร
6.8 เมตร

780 เมตร
126 เมตร
4.9 เมตร

1,350 เมตร
192 เมตร
12.5 เมตร

16.2 เมตร x 28.5 เมตร
4 ชุด
4 ชุด (ใช้ร่วมกับท่า 5
จ้านวน 2 ชุด)
3 ชุด

16.2 เมตร x 28.5 เมตร
2 ชุด
2 ชุด ใช้ร่วมกับท่า 4

13 เมตร x 14 เมตร
2 ชุด
7 ชุด (ใช้ร่วมกับท่า 7
จ้านวน 1 ชุด)
2 ชุด

13 เมตร x 14 เมตร
2 ชุด
2 ชุด (ใช้ร่วมกับท่า 6
จ้านวน 1 ชุด)
2 ชุด

16.2 เมตร x 28.5 เมตร
2 ชุด
2 ชุด ใช้ร่วมกับท่า 4

2,000 DWT (max.)
90.9 เมตร
Fuel Oil, High Speed
Diesel (HSD), ULR,
ULG, Jet A-1, LSD

20,000 DWT (max.)
150 เมตร
Condensate, Crude, Carbon Black, Fuel Oil,
HSD, Paraxylene

120,000 DWT (max.)
281 เมตร
Condensate, Crude,
Carbon Black, Fuel Oil,
HSD

3 ชุด

20,000 DWT (max.)
6,000 DWT (max.)
150 เมตร
92 เมตร
Condensate, Crude, Carbon Crude Oil, Fuel Oil, High
Black, Fuel Oil, HSD
Speed Diesel (HSD),
ULR, ULG, Jet A-1, LSD

3 ชุด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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2.2.2 ระบบสูบถ่ายและลาเลียงสารปิโตรเคมี
2.2.2.1

Loading Arm
ปัจจุบันท่าเทียบเรือหมายเลข 5 มีการติดตัง Loading Arm จ้านวน 3 ชุด ได้แก่ MLA#4, MLA#5 และ
MLA#6 โดย MLA#4 และ MLA#5 ใช้ ส้ า หรั บ ขนถ่ า ย Crude, Fuel Oil (FO), Carbon Black และ
Condensate ส่วน MLA#6 ซึ่งวางแผนไว้ส้าหรับขนถ่าย HSD ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในครั งนี จะย้ า ย Loading Arm - MLA#6 ที่ ติ ด ตั งไว้ ส้ า หรั บ ขนถ่ า ย HSD ออก แล้ ว ติ ด ตั ง
Loading Arm ตัวใหม่เพื่อใช้ขนถ่ายพาราไซลีน (รายละเอียดแสดงในรูปที่ 2.2-2 และรูปที่ 2.2-3) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิว ออกแบบตาม DEP 31.06.15.10, OCIMF Guide, Third Edition, 1999 DEP
30.06.10.20, DEP 30.10.02.11, DEP 30.10.02.31, DEP 31.38.01.12, DEP 32.80.10.10, DEP
32.37.20.10, DEP 33.66.05.31, DEP 70.48.11.30 ความดันภายในท่อ 19.2 บาร์เกจ อุณหภูมิในท่อ
เท่ากับ 65 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความสามารถในการขนถ่ายประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดย
ขนาดและสารปิโตรเคมีที่ขนถ่ายผ่าน Loading Arm ของท่าเรือปัจจุบันและภายหลังการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ ดังแสดงดังตารางที่ 2.2-2
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ตารางที่ 2.2-2

ขนาดและชนิดผลิตภัณฑ์ที่ขนถ่ายผ่าน Loading Arm บริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5

หมายเลขท่าเรือ และ
Loading Arm

สารเคมีที่ขนถ่าย

เส้นผ่านศูนย์กลาง
(นิ้ว)

ความสามารถในการขนถ่าย
(ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

12

2,000
(ยังไม่มีการใช้งาน คาดว่าจะเริ่ม
ใช้งานเดือนมิถุนายน 2558)
3,000
1,000
2,500

ท่าเทียบเรือหมายเลข 4 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)
-

Loading Arm ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
MLA#1

HSD

MLA#2
MLA#3

Crude
Fuel Oil / Carbon Black
Condensate
ท่าเทียบเรือหมายเลข 5 (มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)
-

Loading Arm ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
MLA#4
MLA#5
MLA#6

Crude
Fuel Oil / Carbon Black
Condensate
HSD*

Loading Arm ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
MLA#4
Crude
MLA#5
Fuel Oil / Carbon Black
Condensate
MLA#6
Paraxylene
หมายเหตุ: ขีดเส้นใต้ หมายถึง Loading Arm ที่จะติดตังเพิ่ม
* หมายถึง สารเดิมคาดว่าจะขนถ่ายในอนาคต

12

8

8

3,000
1,000
2,500
2,000
(ยังไม่มีการใช้งาน คาดว่าจะเริ่ม
ใช้งานเดือนมิถุนายน 2558)

-

8

10

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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ส่วนที่จะยกเลิก

รูปที่ 2.2-2 แนวท่อและ MLA#1 ที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5 ก่อนและหลัง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
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MLA#6

รูปที่ 2.2-3 ภาพถ่ายปัจจุบันของ Loading Arm (MLA#6) ที่จะย้ายออกและติดตั้ง Loading Arm ใหม่
เพื่อใช้ขนถ่ายพาราไซลีน ภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ
2.2.2.2

ระบบท่อขนส่งสารปิโตรเคมี
รายละเอียดความหนาของท่อและความสามารถในการรับแรงดันของท่อ
โครงการจะด้าเนินการติดตังท่อพาราไซลีนเพิ่มจ้านวน 1 ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง 12 นิว เป็น
ระยะทางประมาณ 3,500 เมตร โดยแบ่งเป็น 3 พืนที่ คือ 1) ท่อบนบกช่วงที่ผ่านคลังน้ามันศรีราชา มี
ระยะทาง 1,000 เมตร 2) ท่อบนบกช่วงที่ผ่านพืนที่โรงกลั่นน้ามันเอสโซ่มีระยะทาง 1,000 เมตร และ 3)
ท่อบริเวณใต้ทะเลมีระยะทาง 1,500 เมตร (รูปที่ 2.2-4) และผังแสดงรายละเอียดของแนวท่อที่ติดตังเพิ่ม
ช่วงที่ผ่านพืนที่บนบกช่วงที่ผ่านคลังน้ามันศรีราชาและโรงกลั่นน้ามันเอสโซ่ รวมถึงท่อใต้ทะเล แสดงใน
รูปที่ 2.2-5 ถึงรูปที่ 2.2-15
ท่อบนบก
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครังนีจะมีการติดตังท่อพาราไซลีนบนบกเพิ่มจ้านวน 1 ท่อ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิว ตามมาตรฐาน ASTM A106 Gr.B โดย มีความหนาของท่อ 8.38 มิลลิเมตร
ตามมาตรฐานสามารถรองรับแรงดันสูงสุดที่ 2,898 บาร์ ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร โดยจะติดตัง
ผ่าน 2 พืนที่ คือ ผ่านพืนที่คลังน้ามันศรีราชาระยะทาง 1,000 เมตร และผ่านพืนที่โรงกลั่นน้ามันเอสโซ่ระ
ยะทาง 1,000 เมตร ซึ่งตามแนวท่อจะมีการก่อสร้างโครงสร้างใหม่เพื่อรองรับท่อ (Pipe Support) เพื่อ
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แยกออกจากกลุ่ ม ท่ อ เดิ ม มี ร ะยะห่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 25-75 มิ ล ลิ เ มตร ตาม DEP (DEP Standard)
(รูปที่ 2.2-5) และรายละเอียดของ DEP Standard ของระยะห่างระหว่างท่อแสดงในเอกสารแนบ 2-1
ท่อพาราไซลีนของโครงการท้าจากเหล็กเหนียว เป็นท่อชนิด Pipe Spec 31011 (DEP 31.38.01.84)
Carbon Steel 300# ออกแบบตามมาตรฐาน Thai Oil Standard Specification (TOSS-38-001) Piping;
Design & Installation; General Requirements FW Engineering Standard 50A1 shall be raised only
as needed to supplement TOSS ความดั น ภายในท่ อ 19.2 บาร์ เกจ อั ตราการไหลภายในท่ อ 500
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิในท่อเท่ากับ 65 องศาเซลเซียส
ปัจจุบันท่อบนบกของโครงการที่ใช้ส้าหรับการส่งถ่ายน้ามันและผลิตภัณฑ์ที่ขนถ่ายจากท่าเทียบเรือ
หมายเลข 5 ไปสู่ถังเก็บในคลังน้ามันศรีราชา หรือส่งจากคลังน้ามันศรีราชาไปยัง ท่าเทียบเรือ เพื่อส่ง
จ้าหน่ายยังต่างประเทศของโครงการ มีจ้านวน 4 ท่อ เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 และ 18 นิว
จ้ า นวนอย่ า งละ 1 ท่ อ ใช้ ส้า หรั บ ขนถ่ า ยคอนเดนเสท (Condensate) และน้ า มั น เตา (Fule Oil และ
Carbon Black) ตามล้าดับ และท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิว จ้านวน 2 ท่อ ใช้ส้าหรับขนถ่า ย
น้ า มั น ดิ บ (Crude Oil) และ High Speed Diesel (HSD) ซึ่ ง ท่ อ ส้ า หรั บ ขนถ่ า ย HSD นี อยู่ ใ นระหว่ า ง
ขันตอนการติดตังซึ่งจะขนถ่ายที่ท่าเรือหมายเลข 4 โดยทังหมดเป็นท่อเหล็กตามมาตรฐาน ANSI/ASME
B36.10 M และ API Standard 5L Grade x 65
ทังนี ในส่วนของการวางท่อผ่านพืนที่โรงกลั่นน้ามันเอสโซ่ นัน บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และบริษัท เอส
โซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) จะท้าเป็นสัญญาเกี่ยวกับข้อตกลงให้วางท่อผ่านที่ดิน โดยเอสโซ่
ยินยอมให้ ปตท. วางท่อพาราไซลีนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิว จ้านวน 1 ท่อ ที่วางจากท่าเทียบเรือ
หมายเลข 5 ผ่านมายังพืนที่เอสโซ่ มายังคลังน้ามันศรีราชา โดยมีรายละเอียดของสัญญาฯ แสดงใน
เอกสารแนบ 2-2
ท่อบริเวณใต้ทะเล (Submarine Pipeline)
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครังนีจะมีการติดตังท่อพาราไซลี นจ้านวน 1 เส้น ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 12 นิว ใช้ท่อตามมาตรฐาน API 5L Grade L415M โดยตัวท่อมีความหนา 11.13 มิลลิเมตร
ตามมาตรฐานสามารถรองรับแรงดันสูงสุดที่ 3,970 บาร์ เพื่อรองรับการขนถ่ายพาราไซลีนไปยังท่าเทียบ
เรือหมายเลข 5 โดยท่อจะวางขนานบริเวณด้านซ้ายสุดของแนวท่อส่งน้ามันที่มีอยู่เดิม (ด้านทิศใต้ของ
แนวท่อปัจจุบัน) ซึ่งแนวท่อบริเวณใต้ทะเลมีความยาวประมาณ 1,500 เมตร
ส้าหรับวั สดุที่ ใช้ ในการก่ อสร้างท่อใต้ท ะเล เป็ นท่ อชนิ ด API 5L gr. B Class 300 Seamless ที่มี การ
เคลือบภายนอกด้วย PE จ้านวน 3 ชัน (3LPE) เพื่อกันการกัดกร่อน พร้อมมีการหุ้มคอนกรีตภายนอก
เพื่ อ ถ่ วงน้ า หนั ก ออกแบบต าม DEP 31.40.00.10, DEP 31.40.10.10, DEP 31.40.10.15, DEP
31.40.20.33, DEP 31.40.20.35, DEP 31.40.20.37, DEP 31.40.21.31 ความดันภายในท่อ 19.2 บาร์
เกจ อัตราการไหลภายในท่อ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิภายในท่อเท่ากับ 65 องศาเซลเซียส
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ปัจจุบัน ปตท. มีการวางท่อใต้ทะเลเพื่อขนถ่ายน้ามันและผลิตภัณฑ์ผ่านท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5
(เนื่องจากเป็นท่าเรือที่หันหลังชนกันอยู่บนชานชาลาเดียวกัน) ไปสู่ถังเก็บในคลังน้ามันศรีราชา หรือส่งจาก
คลังน้ามันศรีราชาไปยังท่าเทียบเรือเพื่อส่งจ้าหน่ายยังต่างประเทศ จ้านวน 4 ท่อ ได้แก่ ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์ กลาง 18 นิว เพื่อขนถ่ าย Fuel Oil/Carbon Black จ้ านวน 1 ท่ อ ท่ อขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลาง 24 นิ ว
จ้านวน 2 ท่อ เพื่อขนถ่าย Crude จ้านวน 1 ท่อ และ HSD จ้านวน 1 ท่อ และท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
8 นิว เพื่อขนถ่าย Condensate จ้านวน 1 ท่อ
ภายหลั ง เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการในครั งนี จะมี ก ารก่ อ สร้ า งท่ อ พาราไซลี น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิว เพิ่มขึนอีก 1 ท่อ ท้าให้โครงการมีท่อใต้ทะเลรวมภายหลังการเปลี่ยนแปลง
จ้านวน 5 ท่อ รายละเอียดของท่อใต้ทะเลที่ไปยังท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5 ในปัจจุบันและภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ แสดงดังตารางที่ 3-2.2
ตารางที่ 3-2.2 รายละเอียดสภาวะดาเนินการของท่อใต้ทะเลไปยังท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5
ลาดับ
ที่

สารเคมี

เส้นผ่านศูนย์
กลาง (นิ้ว)

อัตราการไหล
อุณหภูมิภายในท่อ
ภายในท่อ
(องศาเซลเซียส)
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

ความดัน
(บาร์เกจ)

ท่าเทียบเรือ
ที่ขนถ่าย

ท่อบนบก
1.2 ท่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1) Fuel Oil/ Carbon
Black
2) Crude
3) Condensate
4) HSD*
1.2 ท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม
1) Paraxylene
ท่อใต้ทะเล

18

1,000

30

15.00

4,5

24
8
24

3,000
2,500
1,000

30
30
30

15.00
15.00
15.00

4,5
4,5
4,5

12

500

65

19.20

5

1,000

30

15.00

4,5

3,000
2,500
1,000

30
30
30

15.00
15.00
15.00

4,5
4,5
4,5

500

65

19.20

5

1 1.ท่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1) Fuel Oil/ Carbon
18
Black
2) Crude
24
3) Condensate
8
4) HSD*
24
1 2.ท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม
1) Paraxylene
12
หมายเหตุ: * หมายถึง อยู่ระหว่างการติดตัง
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1.3
1.5 KM

5
PX

1 KM

Tie-in Point

1 KM
Sea Berth
5

4 KM

-

รูปที่ 2.2-4 แนวท่อพาราไซลีนตั้งแต่จุดเริ่มต้นในพื้นที่ บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
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Sheet 1-2

Sheet 1-3

Sheet 1-1
12” PX Line
รูปที่ 2.2-5 ผังแนวท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม พร้อมตาแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืน้ ที่ ปตท. (คลังน้ามันศรีราชา)
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Sheet 1-1

12” PX pipeline

Section A

Section B

Section C

12” PX Line

Section A

Section B

Carbon Black

500 mm

Lube

Fire Fighting

Lube

Fire Fighting

600 mm

Para-Xylene

Para-Xylene

500 mm

Carbon Black

Para-Xylene

Section C

รูปที่ 2.2-6 แนวท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม พร้อมตาแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผา่ นพื้นที่ ปตท. (คลังน้ามันศรีราชา) (ช่วงที่ 1)
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รูปที่ 2.2-7 แนวท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม พร้อมตาแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผา่ นพื้นที่ ปตท. (คลังน้ามันศรีราชา) (ช่วงที่ 2)
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Section C

FO

ULR

JET A-1

ULG

Fire Fighting

FO

12” PX pipeline

HSD
Condensate

ยูเออี

Para-Xylene

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

2100 mm

Section A
Para-Xylene

Section B
Section C

Para-Xylene

Fire Fighting

900 mm

Section A

Section B

Sheet 1-3

500 mm

รูปที่ 2.2-8 แนวท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม พร้อมตาแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผา่ นพื้นที่ ปตท. (คลังน้ามันศรีราชา) (ช่วงที่ 3)
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ยูเออี

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

Sheet 2-1

Sheet 2-3
Sheet 2-2

12” PX pipeline
รูปที่ 2.2-9 ผังแนวท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม พร้อมตาแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืน้ ที่เอสโซ่
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ยูเออี

Sheet 2-1
Section C

Section B

Road

Block Culvert

750 mm

Section A

12” PX pipeline
Fire Fighting

Para-Xylene

HSD

FO

Condensate

FO

Section A

C-C

Section B

750 mm

Section C

D-D

รูปที่ 2.2-10 ผังแนวท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม พร้อมตาแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืน้ ที่เอสโซ่ (ช่วงที่ 1)
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

Sheet 2-1
Section C

Section B

Section A

12” PX pipeline

Road

Road

16” – Fire Fighting

Road

16” – Fire Fighting

Block Culvert

24”- FO
8”- Condensate
18”- FO
18” – ESSO Product
10” – Fire Fighting
24” – HSD
12” – Proposed PX

รูปที่ 2.2-10 ผังแนวท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม พร้อมตาแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืน้ ที่เอสโซ่ (ช่วงที่ 1) (ต่อ)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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Sheet 2-2
Section B

Section A

Section A

Para-Xylene
Cable Tray

8”-Condensate
24”-FO

18”-FO

24”-HSD

24”-HSD

24”-FO

750 mm

8”-Condensate
18”-FO

12” PX pipeline

Section B

รูปที่ 2.2-11 ผังแนวท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม พร้อมตาแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืน้ ที่เอสโซ่ (ช่วงที่ 2)
2-34

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

Section B

Sheet 2-3

Section A

12” PX pipeline
Section C
Section D

1200 mm

Section A

1500 mm

3400 mm
1000 mm 6000 mm

1000 mm
750 mm

Section B

Section C

Section D

รูปที่ 2.2-12 ผังแนวท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม พร้อมตาแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผ่านพืน้ ที่เอสโซ่ (ช่วงที่ 3)
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

PTT SRC BERTH 5

ยูเออี

12” PX pipeline

ESSO Shore line

รูปที่ 2.2-13 ผังแนวท่อใต้ทะเลที่จะติดตั้งเพิ่มจากชายฝั่งถึงท่าเทียบเรือหมายเลข 5
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

Section B

Section A
Section C
Section D
Section E

12” PX pipeline

mm
mm

Section D

Section E

รูปที่ 2.2-14 ผังแนวท่อที่จะติดตั้งเพิ่ม พร้อมตาแหน่งโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) ช่วงที่ผา่ นพื้นที่เอสโซ่ (ช่วงที่ 3/3)
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

2-37

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ยูเออี

รูปที่ 2.2-15 ผังแนวท่อใต้ทะเลที่จะติดตั้งเพิ่มจากชายฝั่งถึงท่าเทียบเรือหมายเลข 5
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

การควบคุมความดันภายในท่อ
ตลอดแนวท่อขนถ่ายผลิตภัณฑ์พาราไซลีน ได้มี การติดตัง/ออกแบบระบบต่างๆ เพื่อควบคุมความดัน
ภายในท่อดังต่อไปนี
 มีการติดตัง Pressure Release Valve ซึ่งจะปล่อยความดันออกจากท่อในกรณีที่ท่อมีความดัน
สูงกว่าค่าที่ก้าหนด
 มี Expansion Loop เพื่อรองรับการขยายตัวของท่อที่เกิดจากอุณหภูมิและความดัน เพื่อไม่ให้
ท่อมีความเค้นมากเกินไป
 มีการออกแบบให้มีท่อไหลย้อนกลับ (Return Line) คร่อมวาล์วแต่ละตัวตลอดแนวท่อ เพื่ อ
ป้องกันการเกิดความดันสูงในขณะที่มีการปิดวาล์วกระทันหัน
การคานวณค่า Safety Factor
ท่อบนบก
ในการค้ า นวณค่ า ความเค้ น เพื่ อ ศึ ก ษาดู ค่ า Safety Factor ของท่ อ ในจุ ด ต่ า งๆ ทางโครงการได้ ใ ช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา Pipe Stress Analysis ที่มีชื่อว่า CEASAR II เป็นตัววิเคราะห์ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ค่าความเค้นในท่อตลอดแนวท่อ โดยผลจากการศึกษามีรายละเอียดค่า Parameter คุณสมบัติ
ท่อต่ างๆ แสดงดัง ตารางที่ 2.2-4 ซึ่ง สรุป ได้ ว่าท่ อบนบกได้อ อกแบบให้มี ค่า Safety Factor เท่ ากั บ
1.5 เท่า ของค่าความเค้นสูงสุดจากการออกแบบ
ท่อใต้ทะเล
ในการค้ า นวณค่ า ความเค้ น เพื่ อ ศึ ก ษาดู ค่ า Safety Factor ของท่ อ ในจุ ด ต่ า งๆ ทางโครงการได้ ใ ช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา In Situ Stress Analysis ซึ่งจากการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ค่าความเค้นใน
ส่วนของท่อใต้ทะเล โดยผลจากการศึกษามีรายละเอียดค่า Parameter คุณสมบั ติท่อต่างๆ แสดงดัง
ตารางที่ 2.2-4 ซึ่งสรุปได้ว่าท่อใต้ทะเลได้ออกแบบให้มีค่า Safety Factor เท่ากับ 3.8 เท่า ของค่าความ
เค้นสูงสุดจากการออกแบบ
ตารางที่ 2.2-4

คุณสมบัติทอ่ และค่า Safety Factor สาหรับท่อพาราไซลีนของโครงการ

คุณสมบัติ
มาตรฐานท่อ
ขนาดและความหนา

อุณหภูมิและความดันออกแบบ
อุณหภูมิและความดันใช้งาน
ค่าความเค้นสูงสุดที่ยอมรับได้
ค่าความเค้นออกแบบโครงการ
ค่าความเค้นใช้งานสูงสุด
Safety Factor

ท่อบนบก
ASTM A106 Grade B
12 นิว หนา 8.38 มิลลิเมตร

ท่อใต้ทะเล
API 5L L415M/ X60
12 นิว หนา 11.13 มิลลิเมตร
- 3LPE Coating หนา 3 มิลลิเมตร
- Concrete Coating หนา 75 มิลลิเมตร
ความดัน 49 บาร์ อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส
ความดัน 15.6 บาร์ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
2,898 บาร์ (1)
3,970 บาร์ (1)
1,908 บาร์ (2)
1,032 บาร์ (2)
1,836 บาร์
799 บาร์
1.52 (1)/(2)
3.85 (1)/(2)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ระบบความปลอดภัยของท่อ (Safety System & Equipments)
ในการติดตังท่อของโครงการตลอดแนวท่อบนบกและการวางท่อใต้ทะเลจะมีการติดตังระบบป้องกันการผุ
กร่อน 2 ขันตอน ได้แก่ การหุ้มท่อเบืองต้น ซึ่งท่อจะถูกหุ้มด้วยวัสดุที่เหมาะสมและยอมรับได้ ตามค่า
อุณหภูมิใช้งานของท่อ ซึ่งท่อพาราไซลีนนีจะหุ้มด้วย 3 LPE และมีระบบป้องกันสนิมแบบ Sacrificail
Anode Cathodic Protection (SACP) (รูปที่ 2.2-16) นอกจากนี โครงการจะมีการตรวจสอบสภาพท่อ
ด้วยระบบ Pipeline Inspection Gauge (PIG) ทุก 5 ปี ซึ่งเป็นการใช้อุปกรณ์กระสวย หรือ PIG ใส่เข้า
ไปในท่อและวิ่งตรวจสอบภายในท่อตลอดแนว พร้อมบันทึกข้อมูลสภาพของท่ออย่างละเอียดและน้ามา
วิเคราะห์ผล กรณีที่จุดใดจุดหนึ่งของท่อเริ่มสึกกร่อนหรือเกิดความเสียหาย ระบบจะสามารถระบุต้าแหน่ง
ได้อย่างแม่นย้าเพื่อให้ด้าเนินการแก้ไขซ่อมแซมได้ก่อนที่จะเกิดการรั่วไหล

รูปที่ 2.2-16 การออกแบบความปลอดภัยของท่อด้วยระบบ
Sacrificail Anode Cathodic Protection (SACP)
นอกจากนีโครงการมีแผนการซ่อมบ้ารุงแนวท่อเป็นประจ้าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดการ
รั่วไหลของแนวท่อ โดยความถี่ของการตรวจสอบและรายละเอียดการซ่อมบ้ารุงตามแต่ละอุปกรณ์ แสดง
ในตารางที่ 2.2-5
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ตารางที่ 2.2-5 แผนการซ่อมบารุงแนวท่อของโครงการ
แผนการซ่อมบารุง
Pipeline Patrolling
Pipeline Markers
Pipeline Leakage Survey
Pipeline Settlement & Soil Erosion
Pipe to Soil Potential Survey
Pipeline Thickness Measurement
Close Interval Pipe to Soil Potential
Survey
Coating Defect Survey
Rectifier Inspection
Inline Inspection
Internal Cleaning
Valve Maintenance

รายละเอียด
ตรวจสอบแนววางท่อ (ASME B31.4 หัวข้อ 451.5)
ตรวจสอบป้ายเตือน (ASME B31.4 หัวข้อ 451.3)
ตรวจสอบการรัว่ ไหลของท่อก๊าซ (ASME B31.4 หัวข้อ 451.11)
ตรวจสอบการทรุดตัวของท่อก๊าซและการกัดเซาะของดินที่ปิดทับท่อ
ก๊าซบริเวณดินอ่อน ทางน้าไหล
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อก๊าซ (NACE
RP-0169)
ตรวจสอบการสึกกร่อนของท่อก๊าซ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อก๊าซ ทุกระยะ
1 เมตร (NACE RP-0169)
ตรวจสอบการช้ารุดของ Coating ท่อ
ตรวจสอบระบบจ่ายไฟของ Rectifier ให้ระบบ Cathodic Protection
ตรวจสอบสภาพภายในท่อด้วย Caliper PIG
ท้าความสะอาดภายในท่อด้วย Cleaning PIG
ตรวจสอบและซ่อมบ้ารุง Block Valve (ASME B31.4 หัวข้อ 451.8)

ความถี่
1 ครังต่อสัปดาห์
2 ครังต่อปี
รายวัน/รายสัปดาห์
1 ครังต่อปี
2 ครังต่อปี
1 ครังต่อปี
5 ปีต่อครัง
5 ปีต่อครัง
1 ครังต่อเดือน
5 ปีต่อครัง
4 ปีต่อครัง
1 ครังต่อปี

2.2.3 คุณสมบัติของสารที่ทาการขนถ่าย
ปัจจุบันคลังน้ามันศรีราชามีการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อมจ้ านวน13 ชนิ ด ได้แ ก่ Condensate, MOGAS, Fuel Oil/Carbon Black, Crude Oil, High
Speed Diesel (HSD), ULR, ULG, Jet A-1, LSD, LPG, Propane, Butane แ ล ะ NGL ภ า ย ใ ต้ ก า ร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครังนีโครงการจะวางท่อขนถ่ายสารปิ โตรเคมีเพิ่มอีก 1 ชนิด คือ
พาราไซลี น (MSDS แสดงในเอกสารแนบ 2-3) มี คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและทางเคมี แสดงดั ง
ตารางที่ 2.2-6
พาราไซลีน (Paraxylene) ใช้เป็นตัวท้าละลาย และใช้เป็นสารตังต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เช่น ใช้
ส้าหรับผลิตสาร PTA (Purified Terephthalic Acid) หรือกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ส้าคัญในการผลิต โพลิเอสเตอร์ ไฟเบอร์ และ ขวด PET นอกจากนี สาร PTA จะถูกน้าไปใช้ในการผลิต
โพลิเอสเตอร์ (Polyester Fiber) หรือ เส้นใยสังเคราะห์ เพื่อน้าไปผลิตเป็นเสือผ้า กระเป๋าผ้า เป็นต้น เมื่อ
พิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ของพาราไซลีนที่จะขนถ่ายเพิ่มเติมแล้ว พบว่า
 ติดไฟได้ง่าย
 ไม่จัดอยู่ในรายชื่อวัตถุอันตรายตามกฎหมายวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
 พาราไซลี น เป็ นอนุ พั นธ์ ของไซลี น ซึ่ งไซลี นจั ดอยู่ ในรายชื่ อสารเคมี อั นตราย ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่ อ งความปลอดภั ย ในการท้ างานเกี่ ยวกั บ สภาวะแวดล้ อม (สารเคมี )
ที่ก้าหนดให้มีปริมาณได้ไม่เกิน 100 ส่วนในล้านส่วน หรือ 435 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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 จากการรวบรวมข้อมูลของ U.S.EPA (IRIS) พบว่า ค่าความเข้มข้นอ้างอิงจากการสัมผัสใน
ระยะยาวโดยการหายใจ (Rfc: Reference Concentration for Chronic Inhalation Exposure)
ของไซลีน (Xylene) มีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และเอกสารงานวิจัย จาก Air
Toxics Hot Spots Program Risk Assessment Guidelines-The Air Toxics Hot Spots
Program Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments, August 2003
ระบุว่าไซลีนก่อให้เกิดผลกระทบเรือรังต่อ ระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท (Chronic
Adverse Effect) แต่ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็ง (Non-carcinogenic)
 จัดอยู่ในประเภทของเหลวที่เป็นพิษชันวาย (Category Y)1 ตามอนุสัญญา MARPOL 73/78
ภาคผนวกที่ 2 (Annex II) – กฎข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมมลพิษจากสารของเหลวที่มีพิษใน
ปริมาตรรวม ส้าหรับควบคุมมลภาวะจากของเหลวที่เป็นอันตรายจ้านวน 250 ชนิด ทังนี ของ
เสียประเภทนีเป็นของเสียประเภทน้าเสียที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมี ที่มาจากการล้างท้าความ
สะอาดท้องเรือ ซึ่งประเภทของน้าเสียจะขึนกับสารเคมีที่ท้าการบรรทุกในเรือ ดังนันวิธีการ
บ้าบัดโดยหลักจึงเป็นวิธีการบ้าบัดทางเคมี อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้มีการระบายน้าล้างถัง
ดังกล่าวได้ใ นภาชนะรองรับเท่านัน เว้นแต่ว่าความเข้มข้น และสภาพก้าหนดอื่น ๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี
ประเภทเรือ
เรือที่ก่อสร้างตามมาตรฐาน
BCH ที่สร้างก่อน วันที่
31/7/1986
เรือที่ก่อสร้างตามมาตรฐาน IBC
ที่มีอยู่สร้างขึนระหว่างวันที่
31/7/1986 -1/1/2007
เรือที่สร้างใหม่ตังแต่วนั ที่
1/1/2007

เรือประเภทอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่เรือ
ขนส่งสารเคมี ที่สร้างก่อนวันที่
1/1/2007

การจัดการของเหลว
ล้างก่อนเพื่อให้ส ารเหลวที่มีค วามหนืดสู งจับตัวเป็น ก้อน มีปริมาตร
350 ลิ ต ร สามารถระบายบริ เ วณห่ า งจากแผ่ น ดิ น ที่ ใ กล้ ที่ สุ ด เป็ น
ระยะทาง 12 ไมล์ทะเล ที่ระดับน้าลึกของน้าไม่น่อยกว่า 25 เมตร และ
เรือวิ่งด้วยความ เร็วอย่างน้อย 7 น็อต
ล้างก่อนเพื่อให้ส ารเหลวที่มีค วามหนืดสู งจับตัวเป็น ก้อน มีปริมาตร
150 ลิ ต ร สามารถระบายบริ เ วณห่ า งจากแผนดิ น ที่ ใ กล้ ที่ สุ ด เป็ น
ระยะทาง 12 ไมล์ทะเลที่ระดับน้าลึกของน้าไม่น่อยกว่า 25 เมตร และ
เรือวิ่งด้วยความ เร็วอย่างน้อย 7 น็อต
ล้างก่อนเพื่อให้สารเหลวที่มีความหนืดสูงจับตัวเป็น ก้อน มีปริมาตร 75
ลิตร สามารถระบายบริเวณห่างจากแผนดินที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง 12
ไมล์ทะเล ที่ ระดับน้าลึ กของน้าไม่น่อยกว่ า 25 เมตร และเรือวิ่งด้ว ย
ความ เร็วอย่างน้อย 7 น็อต
ห้ามท้าการขนส่งสารเคมี

ของเหลวที่เป็นพิษชันวาย (Category Y) หมายถึง ของเหลวที่เป็นพิษ ซึ่งถ้าปล่อยทิงลงสู่ทะเลจากการท้าความสะอาดถังสินค้าหรือการ
ปล่อยอับเฉา ถูกลงความเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อทรัพยากรทางทะเล หรือสุขภาพของมนุษย์ หรือก่อความเสียหายร้ายแรงต่อสภาพตาม
ธรรมชาติ หรือการใช้ประโยชน์อนื่ ใดจากทะเลโดยถูกต้องตามกฏหมาย และด้วยเหตุนีจึงสมควรให้ก้าหนดค่ามาตรฐาน (เกณฑ์การก้าหนด
สูงสุด) ของลักษณะและปริมาณสารเคมีชนิดก่อนปล่อยทิงลงสู่ทะเล
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ตารางที่ 2.2-6

คุณสมบัตโิ ดยทัว่ ไปของพาราไซลีน

ลักษณะทางกายภาพ
สูตรเคมี
จุดเดือด (Boiling Point)
จุดหลอมเหลว (Melting Point)
ความดันไอ (Vapor Pressure)
ความถ่วงจ้าเพาะ (Specific Gracity)
อุณหภูมิสามารถติดไฟได้เอง (Autoignition Temperature)
จุดวาบไฟ (Flash Point)
ลักษณะ สี กลิ่น (Appearance Color and Odor)

หน่วย
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
kPa
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
-

การละลายในน้า (Solubility in Water)

-

ค่า
C8H10
138.5-141.5
13
6.72 มิลลิเมตรปรอท ที่ 21 องศาเซลเซียส
0.864
527
25
เป็นของเหลวใส ไม่มีสี
มีกลิ่นหวานของสารอะโรมาติกส์
ไม่ละลายน้า

2.3 การขนถ่ายผลิตภัณฑ์บริเวณท่าเทียบเรือคลังน้ามันศรีราชา
2.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติในการเทียบท่า
ในการน้าเรือเข้าเทียบท่าเรือหมายเลข 4, 5, 6 และ 7 ของคลังน้ามันศรีราชานัน พนักงานที่เกี่ยวข้องจะ
ต้องปฏิบัติตามขันตอนต่าง ๆ ในคู่มือปฏิบัติ (WI) ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานสามารถรับปล่อยเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้อย่างถูกต้องตามขันตอน ซึ่งภายในคู่มือปฏิบัติ (WI) จะระบุสิ่งที่
ต้องปฏิบัติทังกรณีที่มีผู้น้าร่องและไม่มีผู้น้าร่องขึนเรือ ซึ่งขันตอนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเรือ
และชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการน้าเรือเข้าเทียบท่า (เอกสารแนบ 2-4) ได้แก่
 การรับ-ปล่อยเรือบรรทุกน้ามันเข้าเทียบท่าและออกจากท่า (WI-คน.ศร.-018)
 การควบคุมการรับ-จ่ายน้ามันทางเรือภายในประเทศ (WI-คน.ศร.-008)
 การรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ทางเรือ (WI-คน.ศร.-033)
นอกจากนี ทางฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกได้ ก้าหนดกฎเกณฑ์และข้อพึงปฏิบัติของเรือทุก ๆ ล้า
ที่เข้าเทียบท่า ดังต่อไปนี
 เรือที่เข้าเทียบท่าของ ปตท. ทุกล้าต้องผ่านระบบการตรวจเรือของ ปตท. ก่อน
 สมอของเรือ (ด้านนอก) ต้องทิงที่ระยะห่างจากแนวหน้าท่า ประมาณ 50 เมตร โดยความยาว
ของโซ่สมอไม่น้อยกว่า 2 สเกล (Shackles)
 ต้องเทียบเรือทวนกระแสน้า แต่ทังนีต้องขึนกับสภาพความเร็วลมและความเร็วกระแสน้าที่มี
อิทธิพลกับเรือในขณะนัน
 ต้องทิงสมอในการกลับล้าเรือส้าหรับท่าเทียบเรือหมายเลข 7
 การขึนเชือกผูกเรือต้องได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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 นายเรือและ/หรือนายประจ้าเรือ ต้องควบคุมการปฏิบัติงานของลูกเรือโดยใกล้ชิดในการส่ง
เชือกและผูกเชือกเรือในขณะเข้าเทียบท่า
 เรือบรรทุกน้ามันต้องปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ ISGOTT (International Safety Guide for Oil
Tankers and Terminal) และเรือบรรทุก LPG ต้องปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ SIGTTO (Society
of International Gas Tankers and Terminal Operators) รวมทังอุปกรณ์ที่ใช้ในการเทียบเรือ
ต้องรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (Good Working Conditions)
 ในกรณีที่คลื่นลมแรง และ/หรือสภาพอากาศไม่เอืออ้านวยต่อการเทียบเรืออย่างปลอดภัย ให้
ด้าเนินการ ดังนี


ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะพิจารณาตัดสินใจที่จะไม่อนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าและออก
จากท่า



ปฏิบัติตาม Ship/ Shore Safety Checklist โดยเคร่งครัด



ในกรณีจ้าเป็นทางท่าเทียบเรือจะจัดเรือ Tug มาช่วย โดยเรือที่เข้ามาจอดเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

 ส้า หรับ เรือ ภายในประเทศ กรณี ที่ มีก ารเปลี่ ยนนายเรือ บริษั ท จะต้ อ งแจ้ งให้ ปตท. ทราบ
ล่วงหน้า 1 วันท้าการ และส้าเนาประกาศนียบัตรของผู้ที่จะท้าหน้าที่นายเรือล้านัน ซึ่งจะต้องถือ
ประกาศนียบัตรที่ออกโดยกรมเจ้าท่า ไม่ต่้า กว่าขนาดตันกรอสของเรือ และด้าเนินการตาม
ระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
 ส้าหรับเรือภายในประเทศ นายเรือที่ไม่เคยน้าเรือเข้าเทียบท่า ปตท. ภายใน 1 ปี ปตท. ขอ
สงวนสิทธิ์ในการทดสอบความสามารถนายเรือและ/หรือเชิญนายเรือมาตกลงท้าความเข้าใจ ใน
การน้าเรือเข้าเทียบท่าอย่างปลอดภัย
 ขณะที่เรือท้าการสูบถ่ายอยู่ในท่านัน ทางเรือจะต้องระมัดระวังอย่างเข้มงวดในสิ่งต่อไปนี


ป้องกันมิให้มีการสูบน้าทะเลเข้าไปในท่อทางรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาด ลินน้าทะเล
(Sea Check Valves) ทุกตัวจะต้องปิดสนิท และ Seal ให้เรียบร้อย



ในระหว่ า งการสู บ ถ่ า ยน้ ามั น ห้า มสูบ น้ า ทะเลเข้ า ถัง เรือ (Cargo Tank) โดยเด็ด ขาด
ยกเว้นกรณีฉุกเฉินจ้าเป็นต้อง Ballast เร่งด่วน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะ หรือ Loading Master ก่อนทุกครังไป

 สภาพทั่วไประหว่างที่เรือจอดเทียบท่าอยู่
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เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายเรือ ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของเรือตลอดเวลา



เชือกหรือลวดผูกเรือจะต้องตึงตลอดเวลา การผูกเชือกที่ไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุให้ต้อง
หยุดการสูบถ่ายและต้องถอด Loading Arm ออกจาก Manifold ในกรณีที่มีความเสียหาย
เกิดขึนนายเรือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ



ห้ามสูบน้าท้องเรือหรือน้าปนน้ามันออกทิงนอกเรือ ตลอดจนห้ามทิงขยะมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูลจากการด้าเนินกิจกรรมของเรือ ออกนอกเรือโดยเด็ดขาด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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 ความปลอดภัยของเรือผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามขึนเรือโดยเด็ดขาดหากมีการฝ่ าฝืน ทางท่าจะสั่งหยุดการสูบถ่ายทันที นายเรือจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าเสียเวลาและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึน
 ห้ามมีก ารซ่อมท้าบนเรือขณะเทียบท่า หากมีความจ้าเป็ นเร่ง ด่วนในการซ่อ มท้าสิ่ง ต่าง ๆ
ดังต่อไปนีจะต้องได้รับอนุญาต ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะหรือ Loading Master ก่อน


การซ่อมท้าเครื่องจักรใหญ่ เครื่องจักรช่วย หรืออุปกรณ์ป้องกันไฟ



การซ่อมท้า Inert Gas (I.G.S.) (ถ้ามี)



การซ่อมอุปกรณ์เกี่ยวกับ Cargo Pump



การซ่อมอุปกรณ์เกี่ยวกับ Ballast



งาน Hot Work ห้ามท้านอกห้องเครื่องโดยเด็ดขาด

2.3.2 ขั้นตอนการขนถ่ายพาราไซลีน
2.3.2.1

การขนถ่ายบริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข 5
Loading Arm ที่ใช้ขนถ่ายพาราไซลีนจะมีระบบ Emergency Release Coupling (ERC) ซึ่งเป็นระบบที่
จะตัดแยกท่อของท่าเรือกับท่อ ของเรือออกจากกันทางกายภาพ กรณีที่เกิดคลื่นลมแรงหรือสภาวะที่
ไม่ปลอดภัยในการขนถ่าย โดย Loading Arm จะเคลื่อนที่กลับมาอยู่ในต้าแหน่งที่ปลอดภัยบนท่าเรือ
โดยขันตอนในการขนถ่ายพาราไซลีนจะมีขันตอนดังนี
 ตรวจสอบบริเวณ Marine Loading Arm และหน้าแปลนของเรือให้เรียบร้อย
 ก่ อ นปลดตั ว ล๊ อ คของ Marine Loading Arm ทุ ก ครั ง ตรวจสอบดู ว่ า มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค้ า งอยู่ ใ น
Marine Loading Arm หรือไม่ โดยการเปิด Drain Valve ของ Loading Arm ลงใน Slop Tank
โดยมีเรือของไทยออยล์มารับไปก้าจัดหรือน้ากลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่
 ในกรณีที่มีการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์บนท่า ให้ท้าความสะอาดและจัดเก็บ เศษขยะที่ปน
เปื้อนใส่ในถั งขยะที่ จัดเตรียมไว้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
 ท้าการต่อ Marine Loading Arm
 ในการควบคุม Marine Loading Arm ด้วย Pendant ควรเลื อกใช้ การควบคุม Loading Arm
แบบ Slow
 เมื่อท้าการ Loading เสร็จให้ปิด Valve บนท่าและท้าการเปิดวาล์ว Vent ของ Loading Arm
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ค้างท่อไหลลงเรือให้หมดก่อนท้าการปลด Marine Loading Arm
 ปลดหัว Marine Loading Arm ออกจากหน้าแปลนของเรือโดยมีถาดรองรับเพื่อป้องกันมิให้
หกรั่วไหล ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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 ปิดวาล์ว Vent ให้เรียบร้อย
 ปิดสวิตซ์ Selector (Free wheel/Manoeuving) ไปที่ MAN
 ใช้ Pendant ควบคุ ม Marine Loading Arm เพื่ อ เก็ บ Marine Loading Arm สู่ ต้ า แหน่ ง ปกติ
ก่อนใช้งาน
 ล๊อคตัวล๊อคของ Products Marine Loading Arm ให้เรียบร้อย
 ปิด Power Switch บนแผงควบคุม
2.3.2.2

การขนถ่ายพาราไซลีนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ส้าหรับขันตอนขนถ่ายพาราไซลีนของโครงการจะต้องมีการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องบริษัท ไทยออยล์
จ้ากัด (มหาชน) โดยมีการจัดท้าคู่มือการด้าเนินงานการรับ -จ่ายผลิตภัณฑ์พาราไซลีน (PX Loading
Procedure) ร่วมกันดังเอกสารแนบ 2-5 ซึ่งสรุปได้ดังนี
วิธีการต่อ Marine Loading Arm แบบมี Emergency Release Coupling (ERC)
วิธีการปฏิบัติการ Pack Line
วิธีการปฏิบัติการ PX Loading
วิธีปฏิบัติหลังจากการจ่ายผลิตภัณฑ์น้ามัน
วิธีการด้าเนินงานด้านเอกสาร
วิธีการปฏิบัติการ EMERGENCY CASE
วิธีการสื่อสาร โดยใช้วิทยุของ TOP/PTT วิทยุย่าน VHF-13 ในระหว่างการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์
(ใบอนุญาตใช้ความถี่วิทยุร่วมข่ายกับกรมเจ้าท่า แสดงในเอกสารแนบ 2-6)

2.3.3 มาตรการในการป้องกันการหกรั่วไหลระหว่างการสูบถ่าย
2.3.3.1

กรณีเกิดการรั่วไหลของพาราไซลีนบริเวณท่าเทียบเรือ
บริษัทฯ ได้ออกแบบให้ Loading Arm ส้าหรับขนถ่ายพาราไซลีนเป็นระบบที่สามารถปิดวาล์วและปลด
ออกจากกั น ได้ โ ดยอั ต โนมั ติ (Emergency Release Coupling) ระหว่ า ง Loading Arm และท่ อ รั บ
ผลิตภัณฑ์ที่เรือ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และมีระบบที่สามารถสั่งหยุดการท้างานอัตโนมัติที่วาล์ว (Emergency
Shutdown System) ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง สามารถปิ ด ตั ว โดยสนิ ท ได้ ภ ายใน 15 วิ น าที (Emergency
Shutdown System) มีรายละเอียดดังนี
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 ระบบ Emergency Release Coupling System (ERC) เป็นอุปกรณ์ที่ติดตังมากับแขนรับจ่าย
ผลิตภัณฑ์ (Marine Loading Arm) ซึ่งจะท้าหน้าที่ป้องกันการช้ารุดของแขนรับจ่ายผลิตภัณฑ์
โดยจะปลดแยกออกจากกันหากในระหว่างการสูบถ่ายเกิดเหตุการณ์ที่เรือเคลื่อนที่ออกจาก
ขอบเขตระยะปลอดภั ย ส้ า หรั บการสู บ ถ่ า ย ซึ่ง ในขณะเดี ย วกั น หากมี ก ารปลดแขนรั บ จ่ า ย
ผลิตภัณฑ์ฉุกเฉินดังกล่าวที่ ERC ยังมีชุดวาล์วฉุกเฉินที่จะปิดตัวลงทันทีท้าให้ไม่มีผลิตภัณฑ์
รั่วไหลเมื่อ ERC ท้างาน (รูปที่ 2.3-1)
 ระบบ Emergency Shutdown System (ESD) เป็ น ระบบหยุ ด ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง ระบบ
ดังกล่าวจะสามารถท้างานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วาล์ว แขนรับจ่ายผลิตภัณฑ์ และ
ระบบสื่ อ สารต่ า งๆ การท้ า งานของระบบ ESD จะท้ า งานได้ ทั งจากการสั่ ง จากพนั ก งาน
ปฏิบัติงานหน้างาน หรือจากการตรวจจับโดยอัตโนมัติจาก Sensor ต่างๆ ซึ่งในการออกแบบ
การท้างานของระบบ ESD ของโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์พาราไซลีนนีจะออกแบบให้เป็นไป
ตาม Safeguarding and Control Narrative อุปกรณ์ที่เป็นหลักในการท้างานของระบบ ESD
เป็นแบบ PLC (Programmable Logic Control) ซึ่งจะคอยตรวจจับสัญญาณ ESD และส่งค้าสั่ง
ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ให้ท้างานอย่างเป็นระบบ

รูปที่ 2.3-1 รูปการทางานของระบบ ERC และ ESD ที่ Loading Arm
อุปกรณ์ ERC และระบบ ESD จะท้างานร่วมกัน ซึ่งชุดของ ERC มี Sensor ส่งสัญญาณบอกสถานะของ
ERC ว่ า ยั ง คงท้ า งานเป็ น ปกติ อ ยู่ ห รื อ ไม่ หาก ERC มี ก ารปลดออกระบบ ESD สามารถตรวจจั บ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวได้และจะส่งค้าสั่งไปปิดวาล์วตามที่ Safeguarding and Control Narrative ได้
ออกแบบไว้ รวมทังส่งสัญญาณ Alarm แจ้งเตือนให้พนักงานปฏิบัติการทราบถึงเหตุฉุกเฉินดังกล่าว โดย
ระบบการสั่งการของระบบ ERC และ ESD แสดงดังรูปที่ 2.3-2

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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รูปที่ 2.3-2 การสั่งงานของระบบ ERC และระบบ ESD
ทังนีหาก ESD ท้างาน วาล์วจะปิดตัวลงสนิทภายใน 15 วินาที ปริมาณพาราไซลีนที่มีโอกาสรั่วไหลออก
จาก Loading Arm สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 2.1 ลู ก บาศก์ เ มตร โดยคิ ด จากอั ต ราการไหลขณะท้ า งานที่ 500
ลูกบาศก์เ มตรต่อชั่ วโมง โดยพื นที่ร องรั บพาราไซลีนรั่ วไหลขณะขนถ่ายบนท่ าเที ยบเรือกลางทะเล
หมายเลข 5 จะมีคันกันล้อมรอบ Loading Arm ขนาด 4 เมตร x 11.33 เมตร ความสูงคันคอนกรีต 0.15
เมตร มีความจุรวม 6.80 ลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 2.3-3) ซึ่งรองรับการรั่วไหลได้อย่างเพียงพอ จากนันพารา
ไซลีนที่รั่วไหลจะรวบรวมไปยัง Slop Tank ซึ่งมีความจุของถัง 2.32 ลูกบาศก์เมตร โดยพาราไซลีนที่
รวบรวมไปยัง Slop Tank จะถูกสูบลงเรือเพื่อส่งไปก้าจัดยั งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อไป
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 Curb for PX Slop Vessel
W x L x H = 2.7 x 5.4 x 0.15 m.
 Capacity of Slop Vessel
- Full Capacity = 2.32 m3
- Nominal Capacity = 1 m3

Curb for Berth 5 Marine Loading Arm
W x L x H = 4.0 x 11.33 x 0.15 m. = 6.8 m3

รูปที่ 2.3-3 พื้นที่รองรับกรณีพาราไซลีนหกรั่วไหลบนท่า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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กรณีเกิดการรั่วไหลของพาราไซลีนทางบก
หากเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของพาราไซลีน ในการเข้าตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินอันดับแรกต้องเป็นหน้าที่
ของเจ้าของพืนที่ก่อน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามแผนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีอยู่ของแต่ละบริษัทฯ
หากพิจารณาเห็นว่าเหตุฉุกเฉินนันอาจลุกลามใหญ่โต ให้รีบติดต่อร้องขอไปยังฝ่ายอื่นๆ ตามเอกสาร
ข้อตกลงช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามเอกสารแนบ 2-7

2.3.4 แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณท่าเทียบเรือ
2.3.4.1

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนเรือ
ให้ปฏิบัติตามขันตอนดังต่อไปนี
 พนักงานประจ้าเรือ แจ้งเหตุให้ท่าทราบโดยทางวิทยุ
 กรณี Loading (จ่ายผลิตภัณฑ์ลงเรือ) ให้พนักงานท่าเรือหยุดการจ่าย โดยการหยุดปั๊ม แล้วปิด
วาล์วฉุกเฉิน (ESD) แล้วหยุดการรับโดยการปิดวาล์วรับของเรือ
 กรณี Unloading (รับผลิตภัณฑ์จากเรือ) ให้แจ้งเรือหยุดปั๊ม แล้วปิดวาล์วฉุกเฉิน (ESD) ทางท่า
และบนเรือ
 พนักงานประจ้าท่ ากดปุ่ม แจ้งเหตุ ฉุกเฉินประจ้าท่ าและพนั กงานประจ้าเรื อแจ้งเหตุฉุกเฉิ น
ประ จ้าเรือ
 พนักงานประจ้าเรือ ปฏิบัติต่อภาวะฉุกเฉินตามลักษณะของเหตุการณ์ ได้แก่


ไฟไหม้ ให้ดับไฟหากสามารถท้าได้



ก๊าซรั่ว ปิดสกัดการรั่วไหลหากท้าได้หรือฉีดน้าแบบฝอยไปที่ไอก๊าซและป้องกันไฟไหม้



ผลิตภัณฑ์หกล้น/รั่วไหล หยุดการหกล้น/รั่วไหลทันที ปิดกันป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหล
สู่ทะเล และเก็บท้าความสะอาด/ขจัดคราบผลิตภัณฑ์บนเรือ

 ถอด Loading Arm
 รีบเตรียมการน้าเรือออกจากท่า โดยขณะที่ยังน้าเรือออกไม่ได้ ทางท่าพิจารณาให้การช่วย
เหลือเช่น ดับเพลิงประจ้าท่า ติดต่อเรือ Tug ให้มาช่วยดับเพลิงหรือดึงเรือออกจากท่า
2.3.4.2

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนท่าเทียบเรือ
 กรณี Loading (จ่ายผลิตภัณฑ์ลงเรือ) พนักงานท่าเรือให้หยุดการจ่า ยด้วยการหยุดปั๊มแล้วปิด
วาล์วฉุกเฉิน (ESD)
 กรณี Unloading (รับผลิตภัณฑ์จากเรือ) พนักงานท่าเรือแจ้งให้เรือหยุดปั๊ม จากนันจึงปิดวาล์ว
ฉุกเฉิน (ESD) ประจ้าเรือ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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 พนักงานประจ้าท่าเรือแจ้งเหตุให้เรือทราบทางวิทยุ และแจ้งเหตุให้ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะ
 เตรี ย มพร้ อ มปลด Loading Arm และปล่ อ ยเรื อ ออกจากท่ า เมื่ อ ท้ า การหยุ ด ระบบรั บ -จ่ า ย
ผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อย
 ปฏิบัติตาม Pre-Incident Plan ประจ้าท่า
 ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะ ประเมินสถานการณ์ เพื่อตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินต่อไป
2.3.4.3

กรณีเกิดการรั่วไหลพาราไซลีนทางนา
ในกรณีฉุกเฉินหรือน้ามันรั่วไหลบริเวณทะเล เจ้าหน้าที่ PTT Jetty หรือผู้ช่วยกัปตัน Thai Oil
ประสานงานโดยโทรศัพท์ หรือ วิทยุย่าน VHF-13 กับ Thai Oil Movement operator Thai Oil
Movement Operator สั่งหยุดปั๊ม P-3925 เจ้าหน้าที่ PTT Jetty ปิด MOV Valve Loading Arm
และเจ้าหน้าที่เรือ ปิด Valve Manifold เรือ แล้วท้าการแก้ไข
 กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ ต้ อ งหยุ ด การรั บ -จ่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น เกิ ด จากฝั่ ง Thai Oil ทาง Movement
Operator จะเป็นผู้รับผิดชอบหยุดการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ และรายงาน PTT Jetty แจ้ง Surveyor
หรือผู้ช่วยกัปตัน Thai Oil ให้ท้าการปิด Valve Loading Arm ของ PTT Jetty รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
อื่นๆ
 กรณีฉุกเฉินที่ต้องหยุดการรับ -จ่ายผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากฝั่ง PTT Jetty ทางเจ้าหน้าที่ PTT
Jetty หรือผู้ช่วยกัปตัน Thai Oil จะเป็นผู้รับผิดชอบ แจ้งทาง Thai Oil ให้ท้าการหยุด Pump
ปิด Valve ถังจ่าย
ในกรณีฉุกเฉิน ERC (Emergency Release Coupling) ท้างาน เนื่องจากคลื่นลมแรงท้าให้ตัว
เรือเคลื่อนตัวเกินระยะที่ก้าหนด เจ้าหน้าที่ PTT Jetty หรือ ผู้ช่วยกัปตัน TOP ประสานงานโดย
โทรศัพท์ หรือ วิทยุย่าน VHF-13 กับ Thai oil Movement operator ในกรณีนี ระบบ ESD จะ
สั่งปิด TSO valve ที่โคน loading arm โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ 39 FZA441 flow rate ต่้ากว่า
420 ลบ.ม./ชม. สั่งหยุดปั๊ม P-3925 (ดัง รูปที่ 2.3-4) แล้วให้เจ้าหน้าที่ PTT Jetty ปิด MOV
valve loading arm และเจ้าหน้าที่เรือ ปิด valve manifold เรือ ส่วนเจ้าหน้าที่ PTT Jetty จัดเก็บ
loading Arm รอจนกว่าคลื่นลมสงบ จึงด้าเนินการประสานงานการ load ต่อไป

รูปที่ 2.3-4 การทางานของ ERC และ ESD กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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นอกจากนีในกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในพืนที่โครงการมีการรวมกันอยู่ในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามัน (Oil Industry Envitronmental Safety Group : IESG) ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน
ที่จะช่วยเหลือกันในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน (เอกสารแนบ 2-7) ซึ่งสรุปได้ดังนี
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึน และฝ่ายที่ประสบเหตุพิจารณาเห็นว่า เหตุฉุกเฉินนันอาจลุกลามใหญ่โต
ได้ ให้รีบติดต่อร้องขอไปยังฝ่ายอื่น ๆ ตามข้อตกลงนี
ผู้มีอ้านาจ หรือสังการร้องขอหรือให้ความช่วยเหลือตามข้อตกลงนี ได้แก่
2.1 ผู้จ้ดการแผนกปฏิบัติการกะคลังน้ามันศรีราชา ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
2.2 ผู้จัดการกะ (Shift Manager) ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด
2.3 ผู้จัดการปฏิบัติการกะของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน)
ผู้ขอความช่วยเหลือจะต้องปฏิบัติ ดังนี
3.1 แจ้งชื่ อ นามสกุ ล และต้าแหน่งของ ผู้ มีอ้านาจของตนตามข้อ 2 พร้อ มข้อมู ลเหตุ
ฉุกเฉินที่ ส้าคั ญให้ฝ่า ยที่ไ ด้รับ ค้า ร้องขอทราบ เมื่อติ ดต่อ ขอความช่ว ยเหลือ เช่ น
สถานที่เกิดเหตุ สภาพเหตุการณ์ ความต้องการของผู้ร้องขอ เมื่อส่งทีมช่วยเหลือไป
แล้วให้ไปรายงานตัวกับใคร
3.2 จัดเตรียมวิทยุสื่อสาร และมอบให้ผู้เข้าไปช่วยเหลือ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารสั่งการ
ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือจะต้องปฏิบัติ ดังนี
4.1 ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของฝ่ายที่ประสบเหตุฉุกเฉิน
4.2 ไม่แตะต้องอุปกรณ์ใด ๆ นอกจากอุปกรณ์ดับเพลิงของฝ่ายที่ประสบเหตุฉุกเฉิน หรื อท้า
ตามค้าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของฝ่ายที่ประสบเหตุฉุกเฉิน
4.3 การฉีดโฟม ผงเคมีแห้ง จะต้องท้าตามค้าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของฝ่ายที่ประสบ
เหตุฉุกเฉิน
วัสดุที่ใช้ไปตามค้าสั่งตามข้อ 4.3 ฝ่ายที่ประสบเหตุฉุกเฉินต้องจัดหามาชดใช้ให้แก่ฝ่ายที่น้าไป
ช่วยเหลือโดยไม่ชักช้า เมื่อเหตุฉุกเฉินได้สงบลง แต่ทังนีไม่ควรเกินสามเดือน นับตังแต่วันที่
เกิดเหตุฉุกเฉิน
การรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึนกับคู่สัญญาแต่ละฝ่าย และที่เกิดขึนกับบุคคลภายนอก
ตลอดจนค่าใช้จ่ายของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงของ IESG Agreement อย่างไรก็ตามฝ่ายที่ได้รับค้าร้องขอให้เข้าไปช่วยเหลือจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึนแก่รถดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์ หรือบุคลากรของตนเองที่
เกิดขึน ในระหว่างเดินทางไปกลับ เพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงนี
วัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงส้าหรับให้การช่วยเหลือเบืองต้นนัน ให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมให้เพียงพอตามที่
ก้าหนดไว้ในรายการวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงส้าหรับใช้การช่วยเหลือเบืองต้น
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2.4 ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและระบบสนับสนุนของคลังน้ามันศรีราชา
2.4.1 ระบบน้าใช้
2.4.1.1

ระยะก่อสร้าง
น้าใช้สาหรับการก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีคนงานก่อสร้างสูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 100 คนต่อวัน โดยพักอาศัยอยู่
นอกพืนที่โครงการ ปริมาณการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประมาณ 60 ลิตรต่อคนต่อวัน คิดเป็น
ปริมาณการใช้น้าประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยรับน้าประปาจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
น้าสาหรับ Hydrotest
ท่อพาราไซลีนที่ติดตังเสร็จแล้ว จะได้รับการทดสอบด้วยแรงดันน้า (Hydrostatic Test) โดยแนวท่อมี
ความยาวรวม 3,500 เมตร ซึ่งการท้าการทดสอบด้วยแรงดันน้าจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
 ท่อบนบก (ท่อที่ผ่านพืนที่คลังน้ามันศรีราชาและเอสโซ่) รวมความยาว 2 กิโลเมตร
 ท่อใต้ทะเล รวมความยาว 1.5 กิโลเมตร
ทังนีการทดสอบท่อด้วยแรงด้นน้าจะด้าเนินการทดสอบท่อบนบกที่ผ่านคลังน้ามันศรีราชาและเอสโซ่ก่อน
ซึ่ ง น้ า ภายหลั ง การทดสอบท่ อ บนบกจะน้ า ไปทดสอบท่ อ ใต้ ท ะเลต่ อ ไป โดย ต้ อ งใช้ น้ า ส้ า หรั บ
การทดสอบท่อสูงสุดประมาณ 175.15 ลูกบาศก์เมตร (ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิว ความยาว
2,000 เมตร ปริมาณน้าใช้ 145.96 ลูกบาศก์เมตร และมีการเผื่อน้าส้ารองไว้อีกประมาณร้อยละ 20
(29 ลูกบาศก์เมตร) แหล่งน้าใช้ส้าหรับทดสอบด้วยแรงดันน้าจะใช้แหล่งน้าดับเพลิงของบริษัท ไทยออยล์
ซึ่งแหล่งน้าดับเพลิงนีรับน้ามาจาก 3 แหล่ง คือ อ่างเก็บน้าบางพระ อ่างเก็บน้าหนองค้อ และบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ้ากัด (IPT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไทยออยล์ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความ
เพียงพอส้าหรับกิจกรรมนี โดยกรณีที่ไทยออยล์เกิดเหตุร้ายแรงที่สุดจะใช้น้า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมงอย่างน้อย 6 ชั่วโมง รวมปริมาณน้าที่ต้องการ 7,200 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพิจารณาจากความต้องการ
ใช้น้ากรณีเกิดเหตุร้ายแรงที่สุดและปริมาณน้าส้ารองที่สามารถส่งจ่ายให้กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในพืนที่
ไทยออยล์ในช่วงเวลาที่มีการทดสอบถังโดยใช้แรงดันน้า พบว่า ยังมีความเพียงพอและไม่ก่ อให้เกิด
ผลกระทบใดๆ (ความสามารถในการจ่ายน้าของไทยออยล์แสดงในเอกสารแนบ 2-8)

2.4.1.2

ระยะดาเนินการ
น้าใช้ภายในคลังน้ามันศรีราชาจะรับน้าประปาจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบั งผ่านท่อ HDPE ที่ฝังใต้
ดินและมีระบบส้ารองน้าเป็นถังน้าบนดินขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ถัง จากนันจะถูกสูบขึนไปยัง
ถังน้าที่จุด High Point ไปเก็บยังถังเก็บขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ถัง โดยมีปริมาณการใช้น้าใน
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ น้ า ส้ า หรั บ จ่ า ยลงเรื อ น้ า ส้ า หรั บ ล้ า งอุ ป กรณ์ รดน้ า ต้ น ไม้ และน้ า ใช้ ส้า หรั บ
ส้านักงานและโรงอาหาร รวมประมาณ 48.93 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งภายหลังจากการขนถ่ายพาราไซลีน
แล้ว โครงการมิได้มีความต้องการน้าใช้เพิ่มขึ น โดยน้าใช้จากกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงน้าจากระบบบ้าบัด
น้าเสียของโครงการจะระบายลงสู่บ่อพักน้า (Holding Pond) ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายลงราง
ระบายน้าภายในคลังน้ามันศรีราชาและคลองสาธารณะภายนอกต่อไป
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นอกจากนี ยังมีการส้ารองน้าจืดในบ่อขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร ส้าหรับดับเพลิงซึ่งมีระบบท่อสีแดงอยู่
ทั่วบริเวณคลังฯ และเมื่อมีโครงการติดตังท่อพาราไซลีนเพิ่มเติมแล้วการใช้น้า จะไม่เพิ่มขึน เนื่องจาก
ระบบดับเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอกับการรองรับกรณีเกิดเหตุร้ายแรงในปัจจุบันและเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการนี โดยแผนผังการใช้น้าของคลังน้ามันศรีราชาแสดงดังรูปที่ 2.4-1
ทังนี ได้ท้าการเปรียบเทียบปริมาณและแหล่งที่มาของน้าใช้และน้าเสียที่เกิดขึนทังก่อนและหลังการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ซึ่งรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.4-1
ตารางที่ 2.4-1 เปรียบเทียบปริมาณและแหล่งที่มาของน้าใช้และน้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ประเภท
1. น้าใช้
1.1 ระยะก่อสร้าง
- น้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- น้าใช้ในการท้า Hydrotest (ลูกบาศก์เมตร)
1.2 ระยะดาเนินการ
- น้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- น้าล้างอุปกรณ์ (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- น้าสะอาดจ่ายลงเรือ (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- น้าส้ารองเพื่อการดับเพลิง (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
2. น้าทิ้ง
2.1 ระยะก่อสร้าง
- น้าทิงจากการอุปโภคบริโภค (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- น้าทิงจากการท้า Hydrotest (ลูกบาศก์เมตร)
2.2 ระยะดาเนินการ
- น้าทิงจากการอุปโภคบริโภค (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- น้าล้างอุปกรณ์ (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- น้าทดสอบระบบดับเพลิง (ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- น้าระบายจากก้นถังน้ามัน (ลูกบาศก์เมตร/วัน)

ปัจจุบัน

ปริมาณ
ภายหลังเปลี่ยนแปลง

แหล่งที่มาของน้าใช้/
วิธีการบาบัด

-

6
175.15

น้าประปาจากนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง
น้าจากบ่อเก็บน้าดับเพลิง
ของไทยออยล์

47.98
0.20
0.25
0.50

47.98
0.20
0.25
0.50

น้าประปาจากนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง

-

4.8
175.15

ถังบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป
ผ่าน Strainer และระบาย
ลงสู่ทะเล

47.98
0.2
0.5
8.04

47.98
0.2
0.5
8.04

Septic Tank
บ่อพักน้า
บ่อพักน้า
ระบบบ้าบัดน้าเสีย
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รูปที่ 2.4-1 แผนผังแสดงน้าใช้ของคลังน้ามันศรีราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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2.4.2 สถานีจ่ายไฟฟ้า
คลัง น้า มันศรีร าชามีสถานีจ่ ายไฟฟ้ าย่ อยอยู่ 2 สถานี มีลักษณะเป็น อาคารชันเดีย ว โดยคลั งน้ ามั น
ศรีราชาจะรับไฟฟ้าขนาดแรงดัน 22 KV จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาแปลงขนาดแรงดันให้มีความ
เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว ซึ่งปัจจุบันก้าลังไฟฟ้าที่ใช้เฉลี่ยประมาณ 5,000 เมกกะวัตต์-ชั่วโมง
ต่อปี ส้าหรับในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ คลังน้ามันศรีราชามีเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารอง จ้านวน 2 ชุด
ประกอบด้วย ขนาด 800 kW จ้านวน 1 เครื่อง และขนาด 400 kW จ้านวน 1 เครื่อง
ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้วจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าส้าหรับอุปกรณ์ที่ติดตังใหม่
ได้แก่ ปั๊ม และ MOV รวม 60.36 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือเพิ่มขึนประมาณร้อยละ 1.21 รวมความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าภายหลังมีโครงการประมาณ 5,060.36 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

2.4.3 การระบายน้า
ระบบระบายน้าของคลังน้ามันศรีราชาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบระบายน้าฝน และ
ระบบระบายน้าเสีย โดยระบบระบายน้าฝนได้ออกแบบให้เป็นรางระบายน้ารูปสี่เหลี่ยม (กว้าง 0.6 เมตร
ลึก 0.45 เมตร) ส่วนระบบระบายน้าเสีย ออกแบบเป็นท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว แยกออกจาก
ระบบระบายน้าฝน ทิศทางการไหลของน้าในระบบระบายน้าปัจจุบันของคลังน้ามันศรีราชาแสดงใน
รูปที่ 2.4-2 รายละเอียดของระบบระบายน้าของคลังน้ามันศรีราชา มีดังนี
 ระบบระบายน้าฝน – การระบายน้าฝนของโครงการจะผ่านทางรางระบายน้ารูปสี่เหลี่ยม (กว้าง
0.6 เมตร ลึก 0.45 เมตร) ที่มีบ่อพักเป็นระยะ ๆ เพื่อลดความเร็วของน้า ซึ่งจะรับน้าฝนจาก
พืนที่ต่าง ๆ โดยรอบคลังน้ามันศรีราชา ทังในส่วนของลานถัง ส้านักงาน และโรงอาหาร โดยน้า
จะไหลไปตามทางระบายน้าฝนออกสู่รางน้าสาธารณะด้านหน้าพืนที่โครงการ ซึ่งเป็นพืนที่ลาด
ต่้าต่อเนื่องกับพืนที่ของโรงกลั่นน้ามันเอสโซ่ (รายการค้านวณความสามารถในการรองรับน้าฝน
ของรางระบายน้าแสดงในเอกสารแนบ 2-9)
 ระบบระบายน้าเสีย – น้าเสียจากถังเก็บน้ามันต่าง ๆ จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้าเสียของ
โครงการ โดยท่อปิดซึ่งเป็นท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว แยกกับระบบระบายน้าฝน เพื่อ
บ้าบัดน้าให้ได้คุณภาพก่อนระบายลงสู่รางน้าสาธารณะด้านหน้าพืนที่โครงการต่อไป (รายการ
ค้านวณความสามารถในการรองรับน้าเสียของรางระบายน้าแสดงในเอกสารแนบ 2-9)
ทังนีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จะมีเพียงการวางท่อพาราไซลีนจากบนบกลงไปยัง
ท่าเทียบเรือกลางทะเลเท่านัน ดังนันจึงมิได้ส่งผลกระทบต่อการระบายน้าแต่อย่างใด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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รูปที่ 2.4-2 ระบบระบายน้าของคลังน้ามันศรีราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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2.4.4 การคมนาคมขนส่ง
2.4.4.1

การคมนาคมทางบก
ระยะก่อสร้างมีการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง จ้านวน 15 คันต่อวัน ซึ่งขนส่งมาจาก
จังหวัดระยอง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 7 และทางหลวงหมายเลข 3 และรถรับส่งคนงานประมาณ 4
คันต่อวัน รวมเป็นจ้านวนรถที่เพิ่มขึนในระยะก่อสร้าง จ้านวน 19 คันต่อวัน

2.4.4.2

จานวนเรือที่เข้าเทียบเท่า
เรือที่เข้ามาเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือของคลังน้ามันศรีราชาจะเป็นเรือบรรทุกน้ามันประเภทต่างๆ ทังขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก โดยมีทังเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์มาเพื่อเก็บส้ารองไว้ในคลัง และเรือที่จะมารับผลิตภัณฑ์
จากภายในคลังเพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าต่อไป ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จะมีจ้านวน
เรือที่เข้าเทียบท่าเรือหมายเลข 4, 5, 6 และ 7 ของคลังน้ามันศรีราชา แสดงดังตารางที่ 2.4-2
ทังนีรายละเอียดจ้านวนเที่ยวเรือและปริ มาณการขนถ่ายพาราไซลีนในบริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข 5
ที่เพิ่มขึน มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.4-3

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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ตารางที่ 2.4-2 คาดการณ์ปริมาณจานวนเรือที่เข้าเทียบท่าเรือเหมายเลข 4, 5, 6 และ 7 ในปี พ.ศ. 2557-2565

-

รายละเอียด

2557

2552

2552

2562

2562

2562

2563

2564

2565

จานวนเรือเทียบท่า (ลาปี)
ท่าเทียบเรือหมายเลข 4
ท่าเทียบเรือหมายเลข 5
ท่าเทียบเรือหมายเลข 6
ท่าเทียบเรือหมายเลข 7
รวม (ลา/ปี)

92
326
192
1,177
1,784

54
317
195
1,020
1,813

54
352
198
1,226
1,839

66
352
201
1,245
1,873

66
352
204
1,263
1,894

66
352
204
1,263
1,894

78
352
204
1,263
1,906

78
352
204
1,263
1,906

78
352
204
1,263
1,906

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 2.4-3 สถิติปริมาณเรือที่เข้ามาใช้ทา่ เทียบเรือหมายเลข 5 ของโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2557-2565
รายละเอียด

2557

2552

2552

2562

2561-2565

28.31
68.94
1,403.28
162.82
14.68
1,678.03

-

-

-

-

22
24
268
9
3
326

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.49
43.33
1,403.28
162.82
14.68
1,651.6

27.25
7.06
1,403.28
162.82
261
14.68
1,876.09

27.04
7.04
1,403.28
162.82
261
14.68
1,875.86

26.94
7.04
1,403.28
162.82
261
14.68
1,875.76

22
2
268
9
48
3
352

22
2
268
9
48
3
352

22
2
268
9
48
3
352

การดาเนินงานปัจจุบัน
ปริมาณการขนถ่าย
- FOC 2% (MML/ปี)
- FOC 0.5% (MML/ปี)
- Crude (MML/ปี) *
- Carbon Black (MML/ปี)
- PX 0.5% Domestic (MML/ปี)
- Condensate (MML/ปี)
รวม (MML/ปี)
จานวนเรือเทียบเท่า (ลา/ปี)
- FOC 2%
- FOC 0.5%
-

Crude
Carbon Black
PX
Condensate
รวม (ลา/ปี)

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการขนถ่าย
- FOC 2% (MML/ปี)
- FOC 0.5% (MML/ปี)
- Crude (MML/ปี)
- Carbon Black (MML/ปี)
- PX (MML/ปี)
- Condensate (MML/ปี)
รวม (MML/ปี)

-

จานวนเรือเทียบท่า (ลา/ปี)
- FOC 2%
22
- FOC 0.5%
15
- Crude
268
- Carbon Black
9
- PX
- Condensate
3
รวม (ลา/ปี)
317
หมายเหตุ: * อยู่ในระหว่างการติดตังท่อ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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2.5 มลพิษและระบบการจัดการของคลังน้ามันศรีราชา
2.5.1 มลพิษทางอากาศ
ในการเก็บ ส้า รองและสู บถ่า ยผลิตภั ณฑ์ ปิโตรเลีย มอาจท้ าให้ มีก ารระบายสารไฮโดรคาร์บอนออกสู่
บรรยากาศได้จากการสูญเสียไอก๊าซจากถังเก็บ โดยคลังน้ามันศรีราชามีถังส้าหรับเก็บน้ามัน 2 ชนิด คือ
ชนิดหลังคาติดตาย (Cone Roof Tank) และชนิดหลังคาลอย (Floating Roof Tank) โดยใช้คุณสมบัติใน
การระเหยของน้ามันชนิดต่าง ๆ ในการเลือกถังที่จะใช้เก็บ โดยน้ามันชนิดระเหยยากจะถูกบรรจุในถัง
ชนิด Cone Roof Tank ส้าหรับน้ามันที่ระเหยง่ายจะถูกเก็บในถังน้ามันชนิด Floating Roof Tank ซึ่ง
สามารถป้องกันการระเหยของน้ามันได้เป็น อย่างดี เนื่องจากหลังคาจะลอยอยู่บนผิวน้ามัน ท้าให้ไม่มี
พืนที่ว่างให้เกิดการระเหยได้และยังมีการซีลรอบฝาเพื่อป้องกันการระเหยอีกชันด้วย ส้าหรับการรั่วซึม
จากท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ โครงการได้พยายามออกแบบลดจ้านวนข้อต่อ หน้าแปลน และวาล์ว เพื่อลดการ
รั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากการขนถ่าย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการซึ่งจะมีเฉพาะการขนถ่ายพาราไซลีน ผ่านท่าเรือหมาย
เลข 5 โดยไม่มีการกักเก็บในพืนที่โครงการ ดังนันการระบายไอระเหยจะเกิดขึนจากกิจกรรมการขนถ่าย
เป็นหลัก อย่ างไรก็ตาม ท่า เรือหมายเลข 5 เป็ นท่า เรือที่ ตังอยู่ กลางทะเล ห่า งจากชายฝั่งประมาณ
1.5 กิโลเมตรและไม่มีชุมชนข้างเคียง ดังนันผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจึง อยู่ในระดับต่้า ส่วน
ผลกระทบที่ พนักงานที่ท้างานเกี่ยวข้องกับพาราไซลีน อาจได้รับนัน บริษัทได้เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลส้าหรับพนักงานที่ท้างานอยู่ในพืนที่เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน

2.5.2 การจัดการน้าเสีย
2.5.2.1

ระยะก่อสร้าง
น้าเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้างคาดว่าจะมีคนงานก่อสร้างเข้ามาโดยเฉลี่ยสูงสุด 100 คนต่อวัน ระยะเวลาก่อสร้า ง
ประมาณ 16 เดือน โดยท้างานแบบเช้าไป-เย็นกลับ ปริมาณการใช้น้าประมาณ 60 ลิตรต่อคนต่อวัน หรือ
6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (Wastewater Engineering Treament and Reuse, 2004) ปริมาณน้าทิงที่เกิดขึน
ประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน้าใช้ คิดเป็นปริมาณน้าทิง 4.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้าทิงที่เกิดขึนมา
จากการล้างท้าความสะอาดและน้าจากห้องสุขา ซึ่ง จะท้าการบ้าบัดโดยใช้ถังบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป (OnSite Septic Tank)
นอกจากนี ยังมีน้าใช้จากกิจกรรมการทดสอบท่อโดยแรงดันน้า (Hydrotest) ซึ่งจะมีน้าทิงจากกิจกรรม
ดังกล่าวประมาณ 175.15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งภายหลังทดสอบท่อแล้ว เสร็จ จะส่งน้าภายหลังจากการ
ทดสอบท่อดังกล่าวไปตรวจคุณภาพน้าให้ได้มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทะเลผ่าน Strainer เพื่อกรองสาร
แขวนลอยจากการทดสอบท่อก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลต่อไป โดยในกรณีที่คุณภาพน้ามีค่าเกินมาตรฐาน
น้าทิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ทาง ปตท. จะต้องน้าน้าดังกล่าวส่งให้
บริษัทที่รับก้าจัดซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป
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2.5.2.2

ยูเออี

ระยะดาเนินการ
กิจกรรมของคลังน้ามันศรีราชาเป็นการรับผลิตภัณฑ์น้ามันมาเก็บส้ารองแล้วส่งจ่ายไปยังพืนที่ต่าง ๆ ไม่
มีกระบวนการผลิต จึงไม่ก่อให้เกิดน้าเสียจ้านวนมาก ซึ่ งในส่วนของระบบบ้าบัดน้าเสียจะแบ่งได้เป็น
2 ระบบ คือ
1) ระบบบาบัดน้าเสียจากอาคารสานักงาน
ปัจจุบันน้าเสียจากอาคารส้านักงานมีการใช้ระบบถังบ้าบัดส้าเร็จรูป ที่ติดตังตามจุดต่าง ๆ ทังบริเวณ
อาคารส้านักงาน และลานถัง เป็นต้น
2) ระบบบาบัดน้าเสียจากคลังน้ามันศรีราชา
2.1) แหล่งกาเนิดและคุณสมบัติของนาเสีย
การออกแบบระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ของคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชา ได้ อ อกแบบปริ ม าณน้ า เสี ย ที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบ
260 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน โดยจะมาจาก 2 ส่วน คือ
 น้าที่ Drain จากน้ามันที่กลั่นแล้ว โดยมีน้ามันเตาเป็นหลัก ปริมาณ 156 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
 น้าที่ Drain จากถังน้ามันดิบ ปริมาณ 104 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
โดยปัจจุบันมีน้าเสียเข้าระบบจริงมีปริมาณ 241.2 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งระบบบ้าบัดที่ออกแบบไว้มี
ความสามารถในการรองรับน้าเสียได้ประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน (13.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
ทังนี คุณภาพน้าทิงบริเวณบ่อพักสุดท้ายของบ่อดักไขมัน แสดงดังตารางที่ 2.5-1 ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาด
และความสามารถของระบบบ้าบัดน้าเสียยังสามารถรองรับน้าเสียปริมาณดังกล่าวได้

ตารางที่ 2.5-1 คุณภาพน้าทิ้งบริเวณบ่อพักสุดท้ายของบ่อดักไขมัน คลังน้ามันศรีราชา
ปี พ.ศ. 2554-2556
พารามิเตอร์

คุณภาพน้าทิ้ง
7.2-8.9

มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง*
5.5-9.0
≤20
≤120

pH
BOD

mg/l

COD

mg/l

<2-9
16.39-79

TSS

mg/l

<5-13.8

≤50

TS
TDS

mg/l
mg/l

120-4,596
120-1,846.9

≤3,000

Oil&Grease

mg/l

<3-4.9

≤5

Cd

mg/l

ND-<0.0001

≤0.03

Pb

mg/l

ND-<0.0001

≤0.2

TKN
mg/l
ND-29.2
≤100
หมายเหตุ: * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิงจากแหล่งก้าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
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2.2) กระบวนการที่ใช้ในการบาบัดนาเสีย
ผังการท้ างานของระบบบ้ าบัดน้าเสียของคลังน้ามัน ศรีราชา (ดังแสดงในรูปที่ 2.5-1) ประกอบด้ว ย
กระบวนการบ้าบัด ดังนี
กระบวนการบ้าบัดทางกายภาพ เพื่อแยกสารที่ไม่ละลายน้าออกจากน้าเสีย เช่น น้ามัน และ
ตะกอนหนัก
ระบบ Oxidation ด้ ว ย FeCl3 เพื่ อ เปลี่ ย นรู ป โลหะหนั ก จากรู ป ที่ ละลายน้ า ให้ เ ป็ น ของแข็ ง
สามารถแยกออกจากน้าเสียได้
ระบบแยกตะกอนลอย (DAF) เพื่อแยกตะกอนของแข็งและน้ามันออกจากน้าเสีย
กระบวนการบ้าบัดทางเคมี เพื่อตกตะกอนโลหะหนัก
กระบวนการบ้าบัดทางชีวภาพ เพื่อลดค่าความสกปรกในรูป COD และ BOD
ระบบกรองทรายและถ่านกัมมันต์ เพื่อก้าจัดอนุภาคตะกอนแขวนลอยที่อาจหลุดมากับน้าใส
รวมทัง กลิ่น สี และโลหะหนัก
ระบบการจัดการตะกอน เพื่ออัดตะกอนให้เข้มข้นขึนและแยกน้าใสออกจากตะกอน
รายการค้านวณการออกแบบระบบบ้าบัดน้าเสียของคลังน้ามันศรีราชา แสดงในเอกสารแนบ 2-10
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รูปที่ 2.5-1 ระบบบาบัดน้าเสียของคลังน้ามันศรีราชา
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ส้าหรับขันตอนการบ้าบัด อธิบายได้ดังนี
 น้าเสียจากแหล่งต่าง ๆ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ Splitter Box ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะท้า
หน้าที่ควบคุมการไหลเข้าของน้าเสียไปยังระบบบ้าบัด ให้อยู่ในปริมาณตามเกณฑ์ที่ออกแบบ
ไว้ (1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) ส่วนในกรณีที่น้าเสียมีปริมาณมาก (Peak Flow Rate) จะไหล
ล้นไปยัง Emergency Tank เพื่อเป็นการแบ่งภาระรองรับน้าเสียของระบบ
 จากนันจะผ่านเข้าสู่ CPI Separator Tank No.1 ที่มีปริมาตร 7.5 ลูกบาศก์เมตร เพื่อท้าการ
แยกน้ามันและไขมันออกจากน้าเสียด้วย Skimmer ส่งต่อไปยัง API Separator Tank ขนาด
140 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแยกตะกอนหนัก และรวบรวมน้ามันและไขมันอีกครังด้วยรางรับน้ามัน
(แบบมือโยก)
 ขันต่อไปจะเข้าสู่ CPI Separator Tank No.2 ปริมาตร 14 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแยกน้ามันและ
ไขมันออกจากน้าเสียอีกครังด้วย Media แล้วผ่านเข้าสู่ Equalization Tank
 ที่ Equalization Tank จะท้าหน้าที่รองรับน้าเสียจากการ Drain น้ามันและน้าฝนบางส่วนภายใน
บ่อติดตังระบบกวนผสมแบบ Coarse Diffuser เพื่อกวนผสมน้าเสียให้มีคุณลักษณะคงที่ก่อน
สูบไปยัง Mixing Tank ขนาด 0.25 ลูกบาศก์เมตร
 ที่ Mixing Tank จะมีการสูบจ่ายสารสร้างตะกอน (FeCl3) เข้าผสมกับน้าเสีย พร้อมท้าการกวน
ผสมน้าเสียกับสารเคมีให้เข้ากันด้วยเครื่องกวนผสม (Agitator, M-1) และควบคุมการสูบจ่าย
สารเคมี ด้ ว ย pH-Controller (AIC TW-05) ในขั นตอนนี น้ า เสีย จะเกิ ด ตะกอนเบาขนาดเล็ ก
(Floc) ซึ่งจะมีระยะเวลาในการเก็บกักประมาณ 10 นาที
 จากนันน้าเสียซึ่งมีการก่อตั วของ Floc ผสมอยู่ จะผ่านเข้าสู่ Flocculation Tank ซึ่งจะท้าการ
กวนช้า โดยเครื่องกวนผสม (Agitator, M-2) เพื่อรวมตะกอน Floc ที่เกิดขึน ให้รวมกันจนมี
ขนาดใหญ่ขึน เพื่อให้สามารถแยกตัวออกจากน้าเสียได้ง่ายขึนในขันตอนต่อไป โดยมีการสูบ
จ่ายสารรวมตะกอน (An-Polymer) เข้าผสมกับน้าเสีย
 จากนันจะผ่านน้าเสียเข้าสู่ DAF System ขนาดปริมาตร 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อท้า
การ แยกตะกอนของแข็งและน้ามันออกจากน้าเสีย โดยการอัดอากาศลงในน้าเสียด้วยความดัน
สูง แล้วปล่อยให้เข้าสู่ความดันบรรยากาศ อากาศจะแตกตัวเป็นฟองขนาดเล็ก ช่วยพาให้ไขมัน
ตะกอนเบาลอยขึนผิวน้า ส่วนที่เป็น ไขมัน ตะกอนเบาจะถูกกวาดโดย Skimmer รวบรวมไปยัง
ระบบก้าจัดตะกอนต่อไป
 ส่วนที่เป็นน้าเสียจะถูกส่งต่อไปยัง Chemical Precipitation & Coagulation System ซึ่งภายใน
จะประกอบด้วย pH Adjustment Tank ปริมาตร 0.25 ลูกบาศก์เมตร Mixing Tank ขนาด 0.25
ลูกบาศก์เมตรและ Flocculation Tank ขนาด 1.0 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะท้าหน้าที่ ตกตะกอนสาร
แขวนลอย โลหะหนักทังที่ละลายและไม่ละลายปะปนอยู่ในน้าเสีย โดยน้าเสียจะไหลเข้าสู่ pH
Adjustment Tank ซึ่งจะมีการสูบจ่าย NaOH เพื่อปรับ pH ของน้าเสียให้เป็นด่าง เพื่อให้เกิด
ตะกอนผลึกโลหะ และไหลเข้าสู่ Mixing Tank พร้อมทังสูบจ่ายสารสร้างตะกอน (Coagulant)
เข้าผสมกับน้าเสีย
 ท้าการกวนผสมน้าเสียให้เข้ากับสารเคมีด้วยเครื่องกวนผสม (Agitator; M-3, 4) และควบคุม
การสูบจ่ายสารเคมีด้วย pH Controller (pH 3, 4) น้าเสียจะเกิดตะกอนเบาขนาดเล็ก (Floc)
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 จากนั นน้ า เสี ย จะไหลเข้ า สู่ Flocculation Tank เพื่ อ สู บ จ่ า ยสารรวมตะกอนประจุ ล บ (AnPolymer 0.1%) พร้อมท้าการกวนผสมด้วยเครื่องกวนผสม (Agitator; M-5) เพื่อรวมตะกอน
Floc ที่เกิดขึนให้รวมกันจนมีขนาดใหญ่และมีน้าหนักมากขึน เพื่อให้สามารถตกตะกอนแยกตัว
ออกจากน้าเสียได้ง่ายขึน
 ในขันตอนต่อไป น้าเสียจะเข้าสู่ Sedimentation Tank ปริมาตร 3.3 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแยก
Floc ออกจากน้าเสีย โดยตะกอนจะถูกรวบรวมไปยัง Sludge Mixing Tank เพื่อก้าจัดต่อไป
 ส่วนน้าใสจะผ่านลงสู่ Fixed Film Aeration Tank ปริมาตร 30 ลูกบาศก์เมตร เพื่อท้าการบ้าบัด
ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (เชือจุลินทรีย์) โดยมีระยะเวลาในการเก็บกักประมาณ 24 ชั่วโมง
 จากนันจะผ่านน้าเสียเข้าสู่ Holding Tank ปริมาตร 2.0 ลูกบาศก์เมตร เพื่อพักน้าเสียที่ผ่านการ
เติ ม อากาศแล้ ว และมี ก ารกวนผสมน้ า เสี ย ด้ ว ย Diffuser เพื่ อ ป้ อ งกั น การตกตะกอนของ
เชือจุลินทรีย์ โดยมีระยะเวลาเก็บกักประมาณ 80 นาที
 ขั นต่ อ ไปจะสู บ น้ า ไปยั ง ระบบกรองทรายและคาร์ บ อน (Sand Filtration Tank & Carbon
Filtration Tank) โดยถังกรองทรายจะกรองอนุภาคของแข็งแขวนลอยในน้าเสียเบืองต้นก่อนเข้า
สู่ถังกรองคาร์บอน ถังกรองคาร์บอนจะท้าการดูดซับโลหะหนัก หรือไขมันบางส่วนที่หลุดจาก
ส่วนตกตะกอนภายในถัง Fixed Film Aeration Tank
 น้าที่ผ่านการบ้าบัดจะถูกผ่านเข้าสู่ Monitoring Tank เพื่อสังเกตการณ์และเป็นถังพักน้าเพื่อ
เก็บตัวอย่างน้าหลังผ่านกระบวนการกรอง และสามารถตัดสินใจเลือกที่จะท้าการระบายน้าไป
ยัง Outlet Pond หรือ Emergency Tank หากคุณภาพน้ามีปัญหา นอกจากนี ยังท้าหน้าที่เป็น
ถังพักน้าส้าหรับการ Back wash ของระบบกรอง จากนันจะถูกผ่านเข้าสู่ Outlet Pond ซึ่งเป็น
บ่อพักน้าก่อนระบายออกนอกคลังฯ
ส้าหรับ Sludge ที่เกิดขึนจากขันตอนต่าง ๆ ในการบ้าบัดน้าเสีย นันจะส่งเข้าสู่ Sludge Mixing Tank
ซึ่งจะท้าหน้าที่ผสมตะกอน โดยสูบจ่ายสารรวมตะกอน (Cat Polymer) เข้าผสมกับตะกอน เพื่อท้าให้
ตะกอน เข้มข้นขึน พร้อมท้าการกวนผสมตะกอนให้เข้ากันด้วยเครื่องกวนผสม (Agitator, M-6) ก่อนถูก
สู บ ด้ ว ยเครื่ อ งสู บ ตะกอน เข้ า สู่ ถั ง เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ตะกอน (Sludge Thickener Tank) ปริ ม าตร
2.0 ลูกบาศก์เมตร เกิดเป็นตะกอนเข้มข้น เมื่อรวบรวมตะกอนได้ปริมาณมากพอ จะสูบด้วยเครื่อ งสูบ
ตะกอนเข้าสู่เครื่องอัดตะกอน (Filter Press) เพื่อท้าการอัดกากตะกอนผ่านแผ่นเพลท ให้กากตะกอนมี
ความชืนน้อยที่สุด กากตะกอนที่ได้จะถูกรวบรวมไปก้าจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
ทังนี หน่วยในการบ้าบัดน้าเสียของคลังน้ามันศรีราชาแสดงดังรูปที่ 2.5-2

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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รูปที่ 2.5-2 หน่วยในการบาบัดน้าเสียของคลังน้ามันศรีราชา (ต่อ)
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ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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ปัจจุบันมีน้าเสียที่เข้าสู่ระบบบ้าบัดของคลังน้ามันศรีราชา 8.04 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ระบบ
บ้าบัดน้าเสียฯ มีความสามารถในการรองรับน้าเสียได้ 13.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถึงแม้จะมีการด้าเนิน
โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของ
คลังก๊าซเขาบ่อยา และ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา โดยวางท่อก๊าซพาราไซลีนเพิ่มเติม แต่กิจกรรมในระยะการ
ด้าเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดปริมาณน้าเสียที่เพิ่มขึน

2.5.3 การจัดการกากของเสีย
2.5.3.1

ระยะก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้างจะเกิดขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง เช่น เศษอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร
เศษกระดาษ เป็นต้น โดยเฉลี่ยมีคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 100 คนต่อวัน อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
0.85 กิโลกรัม ต่อคนต่อวัน (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, พ.ศ. 2539) จะมีปริมาณขยะที่เกิดขึนประมาณ
85 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งจะรวบรวมเพื่อให้เทศบาลนครแหลมฉบังไปก้าจัดต่อไป ส้าหรับกากของเสียจาก
การก่อสร้างนัน บริษัทรับเหมาจะเป็นผู้จัดการของเสียเหล่านี และคัดแยกส่วนที่ขายได้ขายให้กับผู้รับซือ
ทั่วไป

2.5.3.2

ระยะดาเนินการ
ในระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชานัน โครงการไม่มีกากของเสียจากกระบวนการผลิตและจาก
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการด้าเนินโครงการเป็นเพียงการสูบถ่ายสารปิโตรเคมีการกักเก็บและส่งออก จึงไม่
มีกากของเสียจากกระบวนการผลิตเกิดขึน โดยของเสียที่เกิดจากการด้าเนินงานของคลังน้ามันศรีราชา
ประกอบด้วย มูลฝอยจากอาคารส้านักงานและห้องควบคุม และของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคลังและ
การซ่อมบ้ารุง ซึ่งทางโครงการมีการจัดการของเสียที่เกิดขึนดังนี
มูลฝอยจากอาคารสานักงาน
ปัจจุบันคลังน้ามันศรีราชามีพนักงานและคนงานทั งหมด 123 คน ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลง ราย
ละเอียดโครงการจะไม่มีจ้างพนักงานเพิ่ม ดังนัน ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึนจะไม่เปลี่ยนแปลง จากเดิม
เท่ า กั บ 189.31 กิ โ ลกรั ม /วั น ส้ า หรับ ขยะมู ลฝอยจากส้ านั ก งานจะมี การคั ด แยกก่ อ นที่ เ ทศบาลนคร
แหลมฉบังจะเป็นผู้ด้าเนินการจัดเก็บและน้าไปจัดการตามวิธีที่เหมาะสมต่อไป โดยจะคัดแยกส่วนที่
ขายได้ขายกับผู้รับซือทั่วไป
ของเสียจากกิจกรรมของคลังฯ
ส่วนกากของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคลังฯ จะประกอบด้วยน้ามันที่แยกได้จากระบบบ้าบัดน้าเสียซึ่งจะ
ถูกเก็บรวบรวมใส่ถัง Slop (T-104) และสามารถขายเป็น Slop Oil ได้ นอกจากนี ยังอาจมีน้ามันจากการ
หกรั่วไหล ซึ่งปกติจะมีโอกาสเกิดขึนน้อยมาก เนื่องจากท่อขนส่งน้ามันเป็นท่อลอยเหนือพืนดิน หาก
รั่วไหลจะเห็นได้ชัดเจนและแก้ไขได้ทันที และในขณะสูบถ่ายน้ามันที่ค้างท่ออ่อนจะถูก Drain กลับลงเรือ
และไม่มีการปล่อยทิงสู่ภายนอก ส้าหรับของเสียอื่น ๆ เช่น น้ามันเตาปนเปื้อนน้า วัสดุปนเปื้อนน้ามัน
และสี กากตะกอนน้ามัน ตะกอนจากระบบบ้าบัด และผงคาร์บอน เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดมีปริมาณไม่มาก
และส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด ขึ นจากการซ่ อ มบ้ า รุ ง อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รเท่ า นั น โครงการจั ด การโดยส่ ง ให้ กั บ
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หน่วยงานหรือบริษัทเอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้จัดการกากของเสียรับไปด้า เนินการ โดยเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
ส่วนการจัดการกับกากตะกอนจากระบบบ้าบัดน้าเสียของคลังน้ามันศรีราชา ได้จัดจ้างบริษัทรับก้าจัด/
บ้าบัด และเก็บรวบรวมขนส่งของเสียที่ได้รับใบอนุญาตจากจากหน่วยงานราชการ ตามใบอนุญาตตาม
ทะเบี ย นกรมโรงงานในล้ า ดั บ ประเภท 106 ตามบั ญ ชี ป ระเภทโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ จ้ า แนกตาม
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้แก่ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ้ากัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวิลดิ์ กรีน จ้ากัด (มหาชน) และบริษัท โปรเฟส
ชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ้ากั ด (มหาชน) ซึ่ งจะน้ ากากตะกอนไปท้า เชื อเพลิ งผสม (Fuel
Blending) จากนั นเชื อเพลิ ง ผสมจะถู ก ส่ ง ไปเผาที่ โ รงปู น เช่ น บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง จ้ า กั ด
(มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี เป็นต้น ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมส้าหรับบ้าบัดหรือก้าจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยกระบวนการใช้ความร้อนด้วยการเผาใน
เตาเผาซีเมนต์ ตามทะเบียนกรมโรงงานในล้าดับประเภท 101
สามารถสรุปชนิด ปริมาณและการจัดการกากของเสียของโครงการปัจจุบันและภายหลังเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการได้ดังแสดงในตารางที่ 2.5-2

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 2.5-2 ประเภท ปริมาณและการจัดการของเสียของโครงการ
ประเภทกากของเสีย

ปริมาณกากของเสีย
ปัจจุบัน
หลังการเปลี่ยนแปลง

วิธีการเก็บรวบรวม

วิธีการจัดการ

ระยะการก่อสร้าง
ของเสียที่เกิดจากคนงาน

-

85 กิโลกรัม/วัน

ของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง
เศษใบหินเจียรใช้แล้ว
เศษหางลวดเชื่อม
เศษพลาสติก และ PVC
กระดาษใช้แล้ว
เศษเหล็ก
เศษไม้
เศษดิน คอนกรีต

-

100 กิโลกรัม/โครงการ
60 กิโลกรัม/โครงการ
100 กิโลกรัม/โครงการ
200 กิโลกรัม/โครงการ
2 ตัน/โครงการ
1 ตัน/โครงการ
1 ตัน/โครงการ

ภาชนะปนเปื้อน (ถังสีขนาดต่างๆ)
สีและทินเนอร์ใช้แล้ว

-

1 ตัน/โครงการ
200 ลิตร/โครงการ

ถุงด้าไปทิงถังขยะเทศบาล

ส่งเทศบาลนครแหลมฉบัง

บริเวณเก็บของเสียอันตรายทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก ปตท.
บริเวณเก็บของเสียอันตรายทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก ปตท.
บริเวณเก็บของเสียไม่อันตรายที่ได้รบั อนุญาตจาก ปตท.
บริเวณเก็บของเสียไม่อันตรายที่ได้รบั อนุญาตจาก ปตท.
บริเวณเก็บของเสียไม่อันตรายที่ได้รบั อนุญาตจาก ปตท.
บริเวณเก็บของเสียไม่อันตรายที่ได้รบั อนุญาตจาก ปตท.
บริเวณเก็บของเสียไม่อันตรายที่ได้รบั อนุญาตจาก ปตท.

ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย
ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย
ขาย
ขาย
ขาย
ขาย
ผู้รับเหมาน้าไปทิงในพืนที่ที่ได้รับอนุญาต เช่น ที่
ชาวบ้าน เป็นต้น โดยมีการยินยอม มีหลักฐานโฉนด
ที่ดินและบัตรประชาชน
ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย
ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย

บริเวณเก็บของเสียอันตรายทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก ปตท.
บริเวณเก็บของเสียอันตรายทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก ปตท.

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 2.5-2 ประเภท ปริมาณและการจัดการของเสียของโครงการ (ต่อ)
ประเภทกากของเสีย
น้ามันใช้แล้ว
วัสดุปนเปื้อนน้ามันและสี (เศษผ้า,
พลาสติก)
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ใช้
แล้ว
ระยะดาเนินการ
ของเสียที่เกิดจากพนักงาน
ของเสียจากกิจกรรมของคลังฯ
- น้ามันเตาปนเปื้อนน้า
- วัสดุปนเปื้อนน้ามันและสี (เศษผ้า)
- ตะกอนน้ามัน
- ตะกอนปนเปื้อนน้ามัน
- กากตะกอนน้าเสียจากระบบ
- น้าปนเปื้อนน้ามัน
- ทรายพ่นถัง
- ผงคาร์บอนจากการกรองน้า
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ปริมาณกากของเสีย
หลังการ
ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลง
200 ลิตร/โครงการ
50 กิโลกรัม/โครงการ

วิธีการเก็บรวบรวม

วิธีการจัดการ

บริเวณเก็บของเสียอันตรายทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก ปตท.
บริเวณเก็บของเสียอันตรายทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก ปตท.

ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย
ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย

-

10 กิโลกรัม/โครงการ

บริเวณเก็บของเสียอันตรายทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก ปตท.

ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย

189.31
กิโลกรัม/วัน

189.31 กิโลกรัม/วัน

ถุงด้าไปทิงถังขยะเทศบาล

ส่งก้าจัดกับเทศบาลในพืนที่

274.60 ตัน/ปี
11.05 ตัน/ปี
2.12 ตัน/ปี
3.38 ตัน/ปี
60.00 ตัน/ปี
1.66 ตัน/ปี
2.59 ตัน/ปี
2.45 ตัน/ปี

274.60 ตัน/ปี
11.05 ตัน/ปี
2.12 ตัน/ปี
3.38 ตัน/ปี
60.00 ตัน/ปี
1.66 ตัน/ปี
2.59 ตัน/ปี
2.45 ตัน/ปี

บริเวณเก็บของเสียอันตรายของคลังน้ามันศรีราชา
บริเวณเก็บของเสียอันตรายของคลังน้ามันศรีราชา
บริเวณเก็บของเสียอันตรายของคลังน้ามันศรีราชา
บริเวณเก็บของเสียอันตรายของคลังน้ามันศรีราชา
บริเวณเก็บของเสียอันตรายของคลังน้ามันศรีราชา
บริเวณเก็บของเสียอันตรายของคลังน้ามันศรีราชา
บริเวณเก็บของเสียอันตรายของคลังน้ามันศรีราชา
บริเวณเก็บของเสียอันตรายของคลังน้ามันศรีราชา

ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย
ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย
ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย
ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย
ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย
ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย
ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย
ส่งผู้รับก้าจัดภายนอกตามกฎหมาย

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ส่ ว นของเสี ย จากเรื อ ที่ เ ข้ า มาเที ย บท่ า ทางโครงการมี ข้ อ ก้ า หนดและระเบี ย บการใช้ ท่ า เที ย บเรื อ
(SD ปอน.-002) ก้าหนดให้เรือทุกล้าที่จะเข้ามาเทียบท่าเพื่อรับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์ ไม่ให้มีการสูบน้าใต้ท้อง
เรือหรือน้าปนน้ามันออกทิงนอกเรือ ตลอดจนห้ามทิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากการด้าเนิ นกิจกรรม
ของเรือออกนอกเรือโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจเป็นน้าที่เน่าเสีย และอาจมีการปะปนของสิ่งมีชีวิตพันธุ์
ต่างถิ่นได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเลและระบบนิเวศวิทยาทางทะเลในบริเวณนัน ตลอดจน
ต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบได้ โดยทางโครงการยังได้ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมและจัดการนา้
อับเฉาและตะกอนของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

2.6 คนงานและพนักงานของคลังน้ามันศรีราชา
2.6.1 ระยะก่อสร้าง
ในระยะการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือกลางทะเล และการติดตังท่อพาราไซลีน จะใช้ระยะเวลาการก่อ
สร้างรวม 16 เดือน มีผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างเข้ามาท้างาน จ้านวนสูงสุด 100 คนต่อวัน โดยจะไม่มี
การพักอาศัยของคนงานภายในพืนที่โครงการแต่อย่างใด

2.6.2 ระยะดาเนินการ
ปัจจุบันคลังน้ามันศรีราชามีจ้านวนพนักงานและคนงานทังหมด 123 คน เป็นพนักงานของ บริษัท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) จ้านวน 49 คน ผู้รับเหมา (Contractor) จ้านวน 49 คน และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(รปภ.) จ้านวน 25 คน ซึ่งจะไม่มีการจ้างพนักงานเพิ่มเมื่อมีการด้าเนินโครงการวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา

2.7 ระบบการจัดการภายในพื้นที่ก่อสร้าง
2.7.1 พื้นที่กองเก็บวัสดุก่อสร้างและสานักงานชั่วคราว
2.7.1.1

พืนที่กองเก็บวัสดุก่อสร้าง
ส้าหรับพืนที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างของโครงการนัน โครงการได้เตรียมพืนที่ส้ารองส้าหรับการกองเก็บวัสดุ
ก่อสร้างอยู่ในพืนที่คลังน้ามันศรีราชา แต่อยู่นอกพืนที่ก่อสร้างและลานถังน้ามัน โดยจุดที่ตังจะอยู่บริเวณ
เดียวกันกับอาคารส้านักงาน มีพืนที่ประมาณ 2 ไร่ เพื่อสะดวกในการขนส่งเข้าพืนที่ก่อสร้างโครงการ
ต้าแหน่งพืนที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างแสดงดังรูปที่ 2.7-1
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องสวมคนงาน
ห้ห้องส้
วมคนงาน

บริเเวณที
วรที่ ่
บริ
ผ่อน
พักผ่พัอกนคนงาน
คนงาน

พื้ นที่กองเก็บ
เศษวัสดุจาก
การก่ อสร้าง

พื้นที่ เก็บเครื่องจักร

ลานจอดรถ

ขยะมีพิษ
ปนเปื อน
ขยะทั ่วไป สารเคมี

แนวรัวคลั
้ งน้ ามันศรีราชา

รูปที่ 2.7-1 การจัดแบ่งพื้นที่สาหรับสานักงานชั่วคราว จุดพักมูลฝอย บริเวณกองเก็บวัสุด
และพื้นที่พักผ่อนของผู้รับเหมา คลังน้ามันศรีราชา
2.7.1.2

พืนที่สานักงานชั่วคราวและพืนที่พักผ่อนของคนงาน
ปตท. จะไม่อนุญาตให้มีการจัดตังเรือนพักคนงานก่อสร้างภายในบริเวณพืนที่ของ ปตท. ทังนี เพื่อความ
ปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินของ ปตท. และชุมชนโดยรอบ ในส่วนของพืนที่ส้านักงานชั่วคราว
ของโครงการ ก้าหนดให้แบ่งเป็น 2 พืนที่ เพื่อความสะดวกในการด้าเนินงานดังนี
 การด้าเนินงานวางท่อพาราไซลีนขนาด 12 นิว บนบก ก้าหนดให้ส้านักงานชั่วคราวอยู่ภายใน
บริเวณคลังน้ามันศรีราชา (รูปที่ 2.7-2)
 การด้าเนินงานวางท่อพาราไซลีนขนาด 12 นิว ใต้ทะเล ก้าหนดให้ส้านักงานชั่วคราวและจุด
ประกอบเชื่อมท่ออยู่บริเวณใกล้กับพืนที่ก่อสร้างท่อใต้ทะเล (รูปที่ 2.7-3)
สัญญาเช่าพืนที่ส้านักงานชั่วคราวและจุดประกอบเชื่อมท่อส้าหรับการด้าเนินงานใต้ทะเลกับเจ้าของพืนที่
ดังแสดงในเอกสารแนบ 2-11 และเอกสารแนบ 2-12 ตามล้าดับ
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จุดตังส้านักงานชัว่ คราวและพืนที่พกั ผ่อน
ของผู้รับเหมากลางวัน พืนที่ 2 ไร่

รูปที่ 2.7-2 ตาแหน่งสานักงานชั่วคราว สาหรับการดาเนินงานท่อบนบก

รูปที่ 2.7-3 ตาแหน่งสานักงานชั่วคราวและจุดประกอบเชือ่ มท่อ สาหรับการดาเนินงานท่อใต้ทะเล
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2.7.1.3

ยูเออี

ที่พักคนงาน
ปตท. ได้ร่างแบบแปลนรูปแบบที่พักคนงานเบืองต้น ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว
ส้ า หรั บ คนงานก่ อ สร้ า งและสถานรั บ เลี ยงเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น ของวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย
(วสท. 1010-34) ดังแสดงในรูปที่ 2.7-1 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารชั่วคราวส้าหรับคนงานก่อสร้าง
ดังนี
ข้อก้าหนดอาคารพักอาศัย
- อาคารพักอาศัยคนงานก่อสร้าง ต้องยกพืนชันล่างสูงจากระดับพืนดินไม่เกิน 1 เมตร และไม่
ถู ก สร้ า งบนที่ ลุ่ ม มี น้ า ขั ง หรื อ ที่ ดิ น ที่ ถ มด้ ว ยขยะมู ล ฝอย เว้ น แต่ จ ะมี ดิ น ถมหน้ า หนา
30 เซนติเมตร อาคารพักอาศัยต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นอันตราย
ต่อผู้พักอาศัย
- ห้องทีใ่ ช้พักอาศัย ให้มีส่วนกว้างหรือยาวไม่ต่้ากว่า 2.40 เมตร พืนที่ทังห้องไม่น้อยกว่า 9
ตารางเมตร ส้าหรับ 1 ครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 คน และเด็กเล็กไม่เกิน 3 คน) และไม่น้อยกว่า
5.5 ตารางเมตร ส้าหรับห้องพักคู่ และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพืนที่
ห้อง
- ให้มีช่องประตูและหน้าต่างอย่างน้อยห้องละ 1 ชุด
- ช่องทางเดินภายในอาคารส้าหรับพักอาศัย ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และมีแสง
สว่างแลเห็นชัด
- ระยะดิ่งระหว่างพืนถึงยอดฝา หรือยอดผนังของอาคารตอนต่้าสุด ต้องไม่ต่้ากว่า 3.00 เมตร
- ขนาดกว้างของบันไดต้องไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งๆ มีความสูงไม่เกิน 3 เมตร
ลูกตังสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร
- ฐานรากของอาคาร ต้องท้าเป็นลักษณะถาวรและมีความมั่นคงพอที่จะรับน้าหนักบรรทุกได้
โดยปลอดภัย
- ต้องมีทางระบายน้าฝนอย่างเพียงพอ และก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน้าสาธารณะจะต้องมี
ตะแกรงดักขยะอยูใ่ นที่ทตี่ รวจสอบได้
- ให้มีดวงโคมและปลักอย่างละ 1 ชุด ในห้องพักคนงาน และระบบไฟฟ้าต้องเป็นแบบทีม่ ี
ความปลอดภัยเพียงพอ
- ให้จัดเตรียมถังดับเพลิงยกหิวชนิดผงเคมีแห้งอย่างน้อย 1 ชุด ต่ออาคาร หรือติดตังแต่ละ
ชุดห่างกันในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร
- รายการวัสดุก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้วัสดุเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยความ
เห็นชอบของสถาปนิก/วิศวกร
 ข้อก้าหนดอาคารห้องน้า-ส้วม
- ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะส้าหรับคนงานที่พักอาศัยอยู่ ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า
1 ห้อง ต่อ 15 คน
- ต้องจัดให้มีพืนทีห่ ้องน้ารวมและลานซักล้างส้าหรับคนงานที่พักอาศัยอยู่ ในอัตราไม่น้อย
กว่า 7 ตารางเมตร ต่อ 20 คน
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-

ขนาดห้องส้วมต้องมีพืนทีภ่ ายในไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตร และความกว้างภายในไม่น้อย
กว่า 0.9 เมตร
- ต้องจัดให้มีบ่อเก็บน้า หรือถังเก็บน้า ก๊อกน้า ให้เพียงพอแก่การอาบน้าและซักล้างเสือผ้า
- ต้องจัดให้มีทางระบายน้าทีใ่ ช้แล้ว ไหลได้อย่างสะดวกและเพียงพอ ก่อนปล่อยออกสู่ทาง
ระบายน้าสาธารณะ จะต้องมีตะแกรงดักขยะอยู่ในที่ตรวจสอบได้
- การบ้าบัดของเสียจากห้องส้วม จะต้องเป็นไปโดยถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยน้าล้นสู่ทาง
ระบายน้าสาธารณะ
- ไฟฟ้าในห้องส้วมและห้องน้า จะต้องจัดให้มีไฟแสงสว่างอย่างเพียงพอ
 ข้อก้าหนดโรงครัวรวม
- จัดให้มีทตี่ ังเตาไฟ สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ท้าด้วยวัสดุทนไฟ
- จัดให้มแี ท่นเตรียมอาหาร และอ่างล้าง พร้อมมีรางระบายน้า
- ผนังโรงครัว บริเวณทีต่ ังเตาไฟ ให้ท้าด้วยวัสดุกันไฟ เช่น ผนังก่ออิฐ
- มีหลังคาที่ความสูงเพียงพอ ทีจ่ ะป้องกันฝน และระบายควันไฟออกจากอาคารได้เร็ว
- พืนครัว ควรท้าความสะอาดได้งา่ ย เช่น พืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือหินคลุกบดอัดแน่น
 ข้อก้าหนดผังบริเวณ
- จัดให้มีรัวรอบบริเวณ มีประตูทางเข้าออกทางเดียว
- จัดให้มยี ามดูแล พร้อมตูย้ ามที่บริเวณทางเข้า-ออก บริเวณรักษาความปลอดภัย ตรวจคน
เข้าออกตลอดเวลา
- จัดให้มีรางระบายน้า รอบบริเวณ พร้อมตะแกรงดักขยะก่อนปล่อยสู่ทางระบายน้าสาธารณะ
- จัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืน ส่องสว่างบริเวณอย่างเพียงพอ
- จัดให้มีระบบก้าจัดขยะมูลฝอย ทังระบบเปียก และระบบแห้ง
- จัดให้มหี ้องน้า-ส้วม ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 15 คน พร้อมลานซักล้าง และบ่อเก็บน้าหรือถัง
เก็บน้า
- จัดให้มีถงั ดับเพลิงอย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนียังไม่ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมาส้าหรับโครงการฯ รูปแบบของที่พักคนงาน
จึงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากรูปที่ 2.7-1 ตามความเหมาะสม บริษัทจึงได้เพิ่มเติมมาตรการเรื่องรูปแบบที่
พักคนงาน ไว้ในมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของรายงานเปลี่ยนแปลงฯ
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พื้นที่อาบน้าหญิง
ลานซักล้างหญิง

พื้นที่อาบน้าชาย
ลานซักล้างชาย

บ้านพักคนงาน
ที่จอดรถ

ถังรองรับขยะมูลฝอย
รูปที่ 2.7-1 ร่างแบบแปลนอาคารชั่วคราวสาหรับคนงานก่อสร้าง
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2.7.2 ขั้นตอนการก่อสร้าง
2.7.2.1

การติดตังแนวท่อ
1.1) วิธีการติดตั้งท่อบนบก
ท้าการส้ารวจ ปักผัง ก้าหนดแนวการก่อสร้างท่อ และติดตัง Pipe Support พร้อมติดตังทาง
เดินชั่วคราวเพื่อให้คนงานสามารถเดินผ่านเข้าออกในบริเวณพืนที่ก่อสร้างได้โดยสะดวก
ขุดดินและก่อสร้างฐานรากของ Pipe Support เสร็จแล้วกลบดินกลับในต้าแหน่งเดิม
ขนส่ง Pipe Support ที่เชื่อมประกอบส้าเร็จแล้วมาติดตังเข้ากับฐานรากในต้าแหน่งที่ก้าหนด
ใช้รถบรรทุกเล็กขนาด 6 ล้อ ติดเครน ขนส่งท่อที่ทาสีรองพืนแล้วออกมาจากโรงงาน ขนส่งท่อ
เข้าไปวางบริเวณบน Pipe Support
ใช้รอกในการขยับปรับแนวท่อให้ตรงตามแนวที่ก้าหนด
ท้าการเชื่อมประกอบ โดยการเชื่อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ช่างเชื่อมที่จะท้าการเชื่อมท่อจะต้องผ่านการทดสอบจากบริษัทที่สามารถรับรองผลการสอบช่าง
เชื่อมได้ในลักษณะ Third Party โดยช่างเชื่อมที่ผ่านการทดสอบจะต้องติดบัตรแสดงให้เห็น
ชัดเจน
การเชื่ อ มประกอบท่ อ จะต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ ก้ า หนดการเชื่ อ ม (WPS) และแบบแปลนที่ ไ ด้
ก้าหนดไว้ล่วงหน้าและผ่านการพิจารณาจากวิศวกรของ ปตท.
ภายหลังจากการเชื่อมแล้วเสร็จจะต้องท้าการทดสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีการใช้น้ายาแทรกซึม
(PT Test) โดยบุคคลที่ 3
ภายหลังจากการเชื่อมประกอบท่อทังระบบแล้วเสร็จจะต้องท้าการทดสอบระบบท่อด้วยวิธี
Hydrostatic Test พร้อมท้าความสะอาดภายในท่อทังระบบให้เรียบร้อย
ในช่วงการท้างานจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คอยดูแลตลอดการท้างาน
มีเครื่องตรวจสอบไอน้ามันตรวจสอบไอน้ามันตลอดการท้างาน
เตรียมถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) เพียงพอต่อการท้างาน
ประสานงานกับหัวหน้ากะ และแผนกดับเพลิงเพื่อเตรียมอุปกรณ์ในการดับเพลิงและพนักงาน
Stand By ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
1.2) วิธีการติดตั้งท่อในทะเล
ท่อเหล็กขนาด 12 นิว ความยาวท่อนละ 12 เมตร ซึ่งเคลือบ 3LPE และพอกคอนกรีตถ่วงน้า
หนั กมาจากโรงงานแล้ว จะถู ก ขนส่ง มาโดยรถบรรทุ กและถ่ ายลงเรื อเพื่อ ขนส่ งไปยั ง พื นที่
ก่อสร้างบริเวณชายฝั่งเอสโซ่ ซึ่งจะเป็นพืนที่ที่ท้าการเชื่อมประกอบท่อ ตังเครื่องดึงบนท่าเทียบ
เรือ ทยอยดึงออกไปบนทะเล เมื่อถึงท่าเรือแล้วค่อยปล่อยน้าทะเลจมท่อลงวางที่ท้องน้า
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ท้าการเชื่อมประกอบท่อเหล็กบนเรือประมาณ 5-6 ท่อนต่อวัน ภายหลังจากการเชื่อมเสร็จจะท้า
การพันเทป ตรวจสอบความเรียบร้อยของการพันเทป ปิดแผ่นเหล็กแล้วอัดด้วยโฟม โรยท่อลง
ในน้าทะเลโดยมีทุ่นประคอง ก่อนใช้ประดาน้าลงไปตัด ซึ่งต้องระมัดระวังขณะทุ่นลอยขึนเหนือ
น้าจะเป็นอันตรายต่อเรือที่สัญจรไปมา เมื่อสร้างเสร็จจะท้าการทดสอบระบบตามวิธีมาตรฐาน
การวางท่ อ บริ เ วณชายฝั่ ง จะขุ ด เปิ ด ร่ อ งน้ า น้ า ดิ น มากองไว้ ด้ า นข้ า งเพื่ อ รอน้ า มากลบกลั บ
บริเวณแนวใกล้ฝั่งระยะทางประมาณ 200 เมตร ภายนอกรัวเอสโซ่ จะฝังลึกประมาณ 1.5 เมตร
เพื่อป้องกันคลื่นซัดและท่อจะโผล่พ้นดินในช่วงทะเลเปิด โดยการวางท่อทั งหมดจะต้องเป็นไป
ตามข้อก้าหนดของกรมเจ้าท่า
โดยการวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์พาราไซลีนใต้ทะเลของโครงการได้ออกแบบไว้ให้วางท่อห่างจากแนวท่อ
กลุ่มเดิมอยู่ที่ประมาณ 30-60 เมตร (รูปที่ 2.7-4) และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึนและไม่ให้กระทบ
ต่อท่อผลิตภัณฑ์เดิม ในการวางท่อพาราไซลีน ทางโครงการได้ด้าเนินการศึกษาต้าแหน่งแนวท่อเดิมโดย
การท้า Marine Survey Side Scan Sonar ซึ่งท้าให้ทราบต้าแหน่งแนวท่อเดิมได้อย่างแม่นย้าและชัดเจน
ถึงแม้จะอยู่ใต้น้า รวมถึงมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงระดับความแข็งแรงของชันดินและทรายของพืนใต้ทะเล
ตลอดแนวการวางท่อของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7-5 ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี
 ท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ใต้ทะเล 3 ท่อเดิม (ท่อ Fuel Oil/Carbon Black, Crude, Condensate) ที่
วางไปยังท่าเทียบเรือหมายเลข 5 มีระยะห่างระหว่างท่อประมาณ 10 เมตร
 ไม่มีวัตถุที่เป็นโลหะหรือหินขนาดใหญ่ที่เป็นอุปสรรคในแนวการวางท่อเพิ่มเติม
 ข้อเสนอแนะส้าหรับระยะปลอดภัยในการวางท่อพาราไซลีนควรมีระยะห่างจากแนวกลุ่มท่อเดิม
ไปทางทิศใต้ 30-60 เมตร

รูปที่ 2.7-4 ระยะห่างในการวางท่อพาราไซลีนกับท่อปัจจุบนั ที่อยู่ใต้ทะเล
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รูปที่ 2.7-5 ระยะการทา Side Scan Sonar และ Safe Zone สาหรับวางท่อใต้ทะเล

2.7.2.2

การติดตัง Loading Arm
แผนการยก Loading arm (Lifting)
 ติดตังเครนทังสอง (ที่มีความจุเพียงพอ) ในต้าแหน่งที่เหมาะสม - ตามที่ได้รับอนุมัติแผนการยก
(ความรับผิดชอบของบริษัทรถเครน)
 ปลดสายยึด (Load Binders) เพื่อยก Loading Arm จากตู้คอนเทนเนอร์
 ติดตังสลิงอ่อนและเกี่ยวตะขอเข้ากับเครนทัง 2 ตัว ตามแผนการยก (Lifting Plan) ค่อย ๆ ยก
ขึนในแนวนอนอย่างช้า ๆ จนสลิงตึง และยกออกจากตู้คอนเทนเนอร์
 ปล่อยหย่อนสายสลิงของเครนด้านปลาย (ตัวที่ 2) จน Loading Arm อยู่ในแนวตังอย่างสม
บูรณ์โดยเครน (ตัวที่ 1)
 ปลดสายสลิงหางเครน (ตัวที่ 2)
 ถ้าเป็นไปได้ Triple Swivel สามารถที่จะประกอบด้วยรถเครนตัวที่สอง
 Loading arm อยู่ในต้าแหน่งที่พร้อมจะวางติดตังลงบน Stand Post (ฐานคอนกรีต)
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การประกอบ Loading arm (Assembly)
 ติดตัง Counter Nuts และ Washers บน Anchor Bolts ท้าความสะอาดและหล่อลื่น
 ปรับ Nuts ทุกตัว (ทังสองทิศทาง) ให้อยู่ในระดับ
 เคลื่อนย้าย Loading Arm มาจนกว่าจะอยู่เหนือฐานคอนกรีต
 ค่อย ๆ ลดระดับ Loading Arm ลงมาช้า ๆ จนถึงฐานคอนกรีตตรงพอดีกับต้าแหน่ง Anchor
Bolts
 ติดตัง Washers และ Nuts ให้แน่นหนา
 ตรวจสอบระดับของ Loading Arm และแก้ไขหากจ้าเป็น
 ขัน Nuts ให้แน่นด้วยประแจ (Impact Wrench) และติดตัง Security Nuts
 ตรวจสอบระดับของ Loading Arm อีกครัง
 ปลดขอเกี่ยวเครนและปลดสลิงอ่อนออก
 น้าอุปกรณ์การยกต่าง ๆ ออกจากพืนที่
 ท้าการเกราท์ปูน Base Plate ของ Loading Arm เข้ากับฐานคอนกรีต
2.7.2.3

การเชื่อมต่อท่อกับบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
โดยการวางท่อขนส่งพาราไซลีนภายในพืนที่ของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้แจ้งขออนุญาต
ไปยังส้านักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 3 และได้รับอนุญาตให้ด้าเนินการได้ (เอกสารแนบ 2-13) โดยทาง
บริ ษั ท ไทยออยล์ จ้ า กั ด (มหาชน) ได้ ท้ า หนั ง สื อ ยื น ยั น การด้ า เนิ น โครงการร่ ว มกั น ร ะหว่ า ง
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ในการวางท่อพาราไซลีน ไปยังท่าเทียบ
เรือหมายเลข 5 โดยทางบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบด้าเนินการก่อสร้างท่อพาราไซ
ลีน ในพื นที่ โรงกลั่ นน้ ามั นไทยออยล์ ไปจนสุดเขตรั วของโรงกลั่ นน้ า มั นฯ ของบริ ษั ท ไทยออยล์ จ้ ากั ด
(มหาชน) เพื่อส่งมายังพืนที่ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) (รูปที่ 2.7-6) ดังแสดงในเอกสารแนบ 2-14
โดยการเชื่อมต่อท่อพาราไซลีนในพืนที่ไทยออยล์ที่มีการขนส่งพาราไซลีนปัจจุบันเข้ากับท่อพาราไซลีน
ใหม่ จ ะใช้ วิ ธี ก าร Tie-in (รู ปที่ 2.7-7) โดยมาตรการความปลอดภั ย ในการ Tie-in ไทยออยล์ จ ะใช้
กฎระเบียบความปลอดภัยในการท้างาน (Safety Guidelines Manual) ส้าหรับก้ากับดูแลและควบคุม
ผู้รับเหมา (เอกสารแนบ 2-15) สรุปได้ดังนี
 ในการเชื่อมต่อท่อ จะใช้วิธีการตัดและเชื่อมต่อท่อ (Tie-in) โดยมีวิธีการโดยสังเขปดังต่อไปนี
 ตัดแยกระบบท่อขนถ่ายผลิตภัณฑ์ โดยการปิดวาล์วหัวท้ายต้าแหน่งที่จะด้าเนินการ Tiein
 น้าผลิตภัณฑ์ออกจากท่อ และใช้ในโตรเจนไล่ผลิตภัณฑ์ออกจากท่อจนหมด
 ตรวจสอบวัดค่าก๊าซคงค้างในท่อว่าไม่มีสารคงเหลือภายในท่อก่อน Tie-in
 ท้า การตั ด ท่อ โดยไม่ มีป ระกายไฟ (Cold Cut) และท้ าความสะอาดแนวรอยตั ด เพื่ อ ให้
พร้อมส้าหรับงานเชื่อม
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เชื่อมต่อท่อใหม่เข้ากับแนวท่อเดิม และตรวจสอบแนวเชื่อม
เมื่อผลตรวจสอบรอยเชื่อมผ่าน เปิดวาล์วเติมผลิตภัณฑ์เข้าท่อ

 มาตรการด้านความปลอดภัยในการ Tie-in
 มีระบบอนุญาตในการท้างาน (Work Permit)
 มีการตัดแยกระบบ และตรวจสอบวัดค่าก๊าซและสารผลิตภัณฑ์ภายในท่อ
 ใช้วิธีการตัดท่อที่ไม่มีประกายไฟ (Cold Cut) และมีการตรวจสอบแนวเชื่อมภายหลังการ
เชื่อมต่อท่อ (Non Destructive Testing)
นอกจากนีในการเชื่อมต่อท่อจะใช้ระบบใบอนุญาตท้างาน (Work Permit) ในการเข้าปฏิบัติงานในพืนที่ที่
อยู่ระหว่างการด้าเนินงานขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (เอกสารแนบ 2-16) โดยมีขันตอนโดยสรุป
แสดงในรูปที่ 2.7-8
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รูปที่ 2.7-6 รายละเอียดจุดต่อท่อซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการรับสารพาราไซลีนของ บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) มายังคลังน้ามันศรีราชา
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รูปที่ 2.7-7 การเชื่อมต่อท่อพาราไซลีนในพื้นที่ไทยออยล์ ที่มีการขนส่งพาราไซลีนปัจจุบัน
เข้ากับท่อพาราไซลีนใหม่จะใช้วิธีการ Tie-in
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5.1 ขออนุญาตเพื่อปฏิบัติงาน

No

5.2 ประเภทงานต้องใช้
ใบรับรองความปลอดภัย (Safety Permit)
หรือไม่?
Yes
5.3 แจกแจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน

Low

5.4 ประเมินความเสี่ยง
และจัดท้าแผนงานควบคุมความเสี่ยง
Risk
Assessment
)
Medium/ High

(Job

ประเมินอันตรายโดยใช้ 3 What’s

5.5 พิจารณาอนุมัติ

5.6 น้าไปปฏิบัติงาน

Yes
5.7 ต่ออายุหรือไม่?
5.8 ออกใบอนุญาตให้ท้างาน
(Clearance Certificate:
QMOS-SWI-03)

No

5.9 งานสินสุด

รูปที่ 2.7-8 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทางาน (Work Permit)
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มิถุนายน พ.ศ. 2558
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2.7.2.4

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

การทดสอบท่อด้วยแรงดันนา (Hydrotest)
การทดสอบท่ อด้วยแรงดัน น้า (Hydrostatic Test) แบ่งการด้าเนินการออกแบบ 2 ช่ว งคือ ท่อบนบก
(ตั งแต่ ข อบเขตพื นที่ ค ลั ง น้ า มั น ศรี ร าชาจนถึ ง ชายฝั่ ง ในโรงกลั่ น น้ า มั น เอสโซ่ ) ระยะทางประมาณ
2 กิโลเมตร (รูปที่ 2.7-9) โดยมีวิธีการด้าเนินการดังนี
ท่อบนบก
1. การทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า (Hydrostatic Test) จะใช้น้าจืดจากบ่อเก็บน้าดับเพลิง ของ บริษัท
ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 175.15 ลูกบาศก์เมตร เติมเข้าไปภายในท่อผ่านทางจุดรับน้าซึ่งจะ
ติดตังไว้ชั่วคราวในต้าแหน่งของ Block Valve No.1 ภายหลังจากท้าการทดสอบเสร็จจะถอดออก
และน้าวาล์วเข้ามาติดตังเพื่อใช้งานต่อไป
2. ด้ า เนิ น การทดสอบท่ อ ด้ ว ยแรงดั น น้ า ( Hydrostatic Test) ตามมาตรฐาน API RP 1110
Recommended Practice for Pressure Testing of Liquid Petroleum pipelines
3. เมื่อท้าการทดสอบท่อแล้วเสร็จ น้าส่วนหนึ่งจะส่งต่อไปทดสอบท่อใต้ทะเล และน้าส่วนที่เหลือจะ
ทดสอบคุณภาพน้าให้ได้มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทะเลโดยผ่านตัวกรอง (Strainer)
ท่อใต้ทะเล ตั้งแต่ชายฝั่ง (สุดเขตโรงกลั่นน้ามันเอสโซ่) – ท่าเทียบเรือหมายเลข 5
1. การทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า (Hydrostatic Test) ท่อช่วงตังแต่ Block Valve No.2 – ท่าเทียบ
เรือ จะใช้น้าจากการทดสอบท่อบนบก ปริมาณ 131.36 ลูกบาศก์เมตร เติมเข้าไปภายในท่อผ่าน
ทางจุดรั บน้า ซึ่ง จะติ ดตั งไว้ ชั่วคราวในต้ าแหน่ง ของ Block Valve No.2 ภายหลั งจากท้า การ
ทดสอบเสร็จจะถอดออกและน้าวาล์วเข้ามาติดตังเพื่อใช้งานต่อไป
2. ด้ า เนิ น การทดสอบท่ อ ด้ ว ยแรงดั น น้ า ( Hydrostatic Test) ตามมาตรฐาน API RP 1110
Recommended Practice for Pressure Testing of Liquid Petroleum pipelines
3. เมื่อท้าการทดสอบท่อแล้วเสร็จจะส่งน้าไปทดสอบคุณภาพน้าให้ได้มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทะเล
โดยผ่านตัวกรอง (Strainer) ต่อไป
4. ในกรณีที่คุณภาพน้าไม่ได้มาตรฐาน โครงการจะส่งน้าทิงดังกล่าวให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการ
จัดการของเสียอันตรายน้าไปก้าจัดต่อไป
ในกรณีพบว่าน้าที่ท้าการ Hydrostatic Test มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าทิง โครงการมีวิธีการน้าน้าออก
จากท่อเพื่อน้าไปก้าจัดดังนี
1. ปิดวาล์วกักเก็บน้าไว้ในท่อ โดยไม่ปล่อยน้าลงทะเลโดยเด็ดขาด
2. ติดต่อประสานงานบริษัทรับก้าจัด/บ้าบัด และเก็บรวบรวมขนส่งของเสียที่ได้รับใบอนุญาตจาก
จากหน่ วยงานราชการ โดยบริษั ทดั งกล่ าวมีการท้ า สัญ ญากับผู้ รับ เหมาไว้ตังแต่ ก่อนท้า การ
ทดสอบ Hydrostatic Test แล้ว โดยก้าหนดให้มาเก็บรวบรวมขนส่งน้าเสียโดยเร็วที่สุด
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3. ปตท. ด้าเนินการระบายน้าทิงจากการท้า Hydrostatic Test ในส่วนของท่อบนบกและท่อใต้ทะเล
จะท้าการระบายน้าที่จุดระบายน้าดังรูปที่ 2.7-9 ซึ่งจุดดังกล่าวจะอยู่บริเวณชายหาดแนวรัวของ
โรงกลั่นน้ามันเอสโซ่ โดยมีวิธีการไล่น้าดังนี
 ในส่วนท่อบนบกจะไล่น้าออกจากท่อโดยใช้ Soft PIG ซึ่งใช้ลมจากไทยออยล์เป็นตัวสร้าง
แรงดันเพื่อให้น้าไหลลงมายังจุดระบายน้าดังกล่าว
 ในส่วนท่อใต้ทะเลจะไล่น้าออกจากท่อโดยการใช้ Soft PIG ดันน้าจากทางท่าเทียบเรือ
กลับมาระบายน้าออกที่ชายหาด (จุดเดียวกับจุดระบายน้าจากการทดสอบท่อบนบก) โดย
ใช้ แ รงดั น จากระบบลมผ่ า นทาง Compressor ที่ ผู้ รั บ เหมาเตรี ย มมาทางเรื อ เป็ น ตั ว
ขับเคลื่อน
4. บริษัทเก็บรวบรวมขนส่งของเสียที่ได้รับใบอนุญาตจากจากหน่วยงานราชการ ซึ่งท้าสัญญากับ
ผู้รับเหมาด้าเนินการเก็บรวบรวมขนส่งน้าเสีย โดยน้าเสียจะถูกระบายออกทางท่ออ่อนลงสู่รถรับ
น้าขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 15 เที่ยว ก่อนน้าไปก้าจัดยังบริษัทรับก้าจัด/บ้าบัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการต่อไป
5. บริษัทรับก้าจัด/บ้าบัดที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ จะน้าน้าที่ท้าการ Hydrostatic Test
ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าทิง เข้าระบบบ้าบัดน้าเสียที่มีโลหะปนเปื้อน เมื่อได้ตะกอนจากการ
บ้าบัดตะกอนจะน้าเข้าเครื่องอัดตะกอน เพื่อแยกการตะกอนและน้าเสีย ในส่วนกากตะกอนน้าไป
ก้าจัดโดยปรับเสถียรและฝังกลบอย่างปลอดภัย โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึนทะเบียนโรงงานใน
ล้าดับประเภท 105 ตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จ้าแนกตามกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นโรงงานน้าของเสียไปฝังกลบในหลุมฝังกลบ
ประเภทหลุม ฝั ง กลบอย่ า งปลอดภั ย (Secure Landfill) ส่ ว นน้า เสี ย น้ า เข้ า ระบบบ้า บั ด น้ า เสี ย
ชีวภาพต่อไป ดังรูปที่ 2.7-10
ทังนีบริษัทรับก้าจัด/บ้าบัด และเก็บรวบรวมขนส่งของเสียที่ได้รับใบอนุญาตจากจากหน่วยงานราชการ ที่
ปตท. เคยใช้บริการ ได้แก่ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ้ากัด (มหาชน) บริษัท
เบตเตอร์ เวิ ลดิ์ กรี น จ้ า กัด (มหาชน) และบริษั ท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ้า กั ด
(มหาชน) เป็นต้น
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รูปที่ 2.7-9 ภาพแผนผังแนวท่อ และตาแหน่ง Block Valve ที่ระบายน้าทิ้งจากการทดสอบท่อ
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รูปที่ 2.7-10 วิธีการบาบัด/กาจัดน้า Hydrostatic Test

2.7.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง
2.7.3.1

ภาพรวมในการจัดการ
เนื่องจากโครงการฯ จะมีการวางท่อในพืนที่ที่ปัจจุบันมีการขนถ่ายน้ามันอยู่ ดังนันเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ได้รับการควบคุมความปลอดภัยอย่างมีระบบ ทางโครงการจึงมีมาตรการความปลอดภัยในระยะ
ก่อสร้างในส่วนของระบบอนุญาตท้างาน (Work Permit System) โดยจ้าแนกประเภทใบอนุญาตท้างาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวางท่อพาราไซลีน ทังบนบกและใต้ทะเลและการติดตัง Loading Arm
บนท่าเทียบเรือหมายเลข 5 ประกอบด้วย ใบอนุญาตท้างานธรรมดา (Cold Work Permit) ใบอนุญาต
ท้างานร้อน (Hot Work Permit) ใบอนุญาตท้างานในที่อับอากาศ (Confined Space Permit) ใบอนุญาต
ท้ า งานรั ง สี (Ionizing Radiation Permit) ใบอนุ ญ าตท้ า งานขุ ด เจาะพื นดิ น (Excavation Permit)
ใบอนุ ญ าตท้ า งานขึ นที่ สู ง (Work at Height Permit) ใบอนุ ญ าตท้ า งานประดาน้ า (Diving to Work
Permit) และใบอนุญาตท้างานตั ดแยกพลัง งาน (Isolation&Lockout Permit) (รายละเอียดใบอนุญาต
ท้างานแต่ประเภท แสดงดังเอกสารแนบ 2-17)
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นอกจากนี บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ได้ก้าหนดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เช่น การจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร
ความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นต้น โดยมีการจัดพืนที่พักผ่อน พืนที่ส้านักงานชั่วคราว พืนที่กองเก็บวัสดุ
และอื่น ๆ ให้เป็น ไปตามพระราชบั ญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ย วข้องซึ่ง มี
รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี
1) ความปลอดภัยในสถานที่
1.1) การแบ่งเขตในบริเวณก่อสร้างโดยแบ่งออกเป็น เขตก่อสร้าง เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว
1.2) ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่ น “เขตก่อสร้างห้ามเข้า
ก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ขนาดของป้ายเตือนนีจะมีขนาดที่ได้มาตรฐานและ
ติดตังในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้โดยชัดเจน
1.3) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง โดยประจ้า ณ จุดผ่าน
เข้ า -ออก คอยตรวจตราในบริ เ วณทั่ ว ๆ ไป และควบคุม การจราจรภายในบริ เวณพื นที่
ก่อสร้าง (ครอบคลุมถึงพืนที่ที่ได้รับมอบการดูแลพืนที่จาก ปตท. เท่านัน)
1.4) การจัดท้าความสะอาดในบริเวณก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยใช้หลักการ
ของ House Keeping
1.5) จัดให้มีถัง ดับเพลิง แบบมือถือ อย่างน้อ ย 1 เครื่อง ต่อ 1 จุด พืนที่ท้างาน และก้าหนดให้
ผู้รับเหมาต้องมีการอบรมการใช้เครื่องดับเพลิงขันต้นแก่คนงานก่อสร้างด้วย
2) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเครื่องจักร
2.1) จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่ องมือเครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุ ประสงค์ ของเครื่ องมื อเครื่องจักรแต่ละชนิด ซึ่งจะท้า ให้เ กิดประสิ ทธิภ าพที่ ดีในการ
ท้างานและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย
2.2) เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชือเพลิง จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ และ
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยส้าหรับเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านันอย่าง
เคร่งครัด
2.3) ก่อ นการใช้เ ครื่อ งมื อเครื่อ งจั กร และหลัง การใช้ ทุก ครั งจะต้ องมี การตรวจสอบและ /หรื อ
ซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปกติ
3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล
3.1) จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลให้ เ หมาะสมส้ า หรั บ งานก่ อ สร้ า งในแต่ ล ะ
ประเภท โดยเฉพาะหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในงาน
เชื่อมงานขัดผิว
3.2) การออกกฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับส้าหรับการท้างานเพื่อความปลอดภัย
3.3) การฝึกอบรมและให้ความรู้ แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง
2-91

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ยูเออี

3.4) การจัดการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาล โดยมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล (First Aid Kit)
ประจ้าในพืนที่ส้านักงานก่อสร้าง
4) การตรวจสอบความปลอดภัย
4.1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่าง ๆ
ในการก่อสร้างและเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้
ควบคุมการก่อสร้างรับทราบ และเมื่อมีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ผู้รับเหมาต้องท้ารายงาน
ข้อเท็จจริงแจ้งแก่ ปตท. เพื่อที่ ปตท. จะได้ตรวจสอบ วิเคราะห์และหาทางป้องกันไม่ให้เกิด
ซ้าอีก
4.2) จัดให้มีการแต่งตังหัวหน้างานเพื่อให้มีการควบคุม
4.2.1) คนงานและผู้รับเหมาช่วง ให้มีความรู้ความเข้าใจในงานและปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
4.2.2) ดูแลวัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่น้าเข้ามาในพืนที่ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งานและปลอดภัย
4.2.3) เตรียมพืนท้างาน ตลอดจนกระบวนการท้างานให้เป็นไปตามมาตรฐานและขันตอน
การปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติจาก ปตท. (Work Permit)
5) แผนการอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Training)
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ก้าหนดให้มีแผนการอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานทุกคน ประกอบด้วย
5.1) การอบรมความปลอดภัยเบืองต้น (Basic Safety)
5.2) การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการท้างาน (Job Safety Analysis)
5.3) การซ้อมแผนระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan)
ทังนี ในกรณีฉุกเฉินใด ๆ การปฏิบัติตามแผนต่าง ๆ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ จะเป็นหน้าที่
ของบุคลากรของ ปตท. ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเท่านัน โดยในส่วนของคนงานก่อสร้าง สิ่งที่
คนงานจะได้รับการอบรมที่สอดคล้องกับแผนฯ คือ การรับทราบสัญญาณฉุกเฉิน การรับทราบจุดรวม
พลการรายงานตัวและการอพยพออกจากพืนที่เกิดเหตุ เป็นต้น
6) การสร้างจิตสานึกด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
โครงการก้าหนดให้มีแผนงานด้านการสร้างจิตส้านึกด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ให้ กับพนักงาน ประกอบด้วย
6.1) Safety Talk
6.2) รายงานสภาพที่ต่้ากว่ามาตรฐาน
6.3) รายงานอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
7) การตรวจสุขภาพพนักงาน (Physical Examination)
การตรวจสุขภาพของพนักงานตามความจ้าเป็นของลักษณะงาน ต้องครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไป
ตามข้อก้าหนดของ ปตท.
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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8) การจัดการน้าใช้และน้าเสียในพื้นที่สานักงานก่อสร้าง
8.1) ก้าหนดให้มีการจัดเตรียมน้าดื่มที่สะอาดให้เพียงพอ รวมทังจัดเตรียมน้าใช้ ส้าหรับคนงาน
ก่อสร้างใช้ในชีวิตประจ้าวัน
8.2) ก้าหนดให้มีการจัดเตรียมห้องน้าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และมีระบบบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป
เพื่อบ้าบัดน้าเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้าทิงก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยต้องมีปริมาณให้
เพียงพอแก่คนงานก่อสร้างในอัตราส่วน 15 คนต่อ 1 ห้อง และต้องติดตังห้องน้าห้องส้วมให้มี
ระยะห่างจากแหล่งน้าผิวดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก
ลงสู่แหล่งน้าใต้ดิน
8.3) ตรวจสอบสภาพเครื่ อ งยนต์ ที่ ใ ช้ใ นกิ จกรรมการก่ อสร้ า งอย่ า งสม่้ า เสมอเพื่อ ป้ อ งกั น การ
ปนเปื้อนของน้ามันลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
8.4) ห้ามล้างวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างในแหล่งน้าผิวดิน
8.5) ห้ามระบายน้าทิงจากกิจกรรมของคนงานหรือกิจกรรมการก่อสร้างใด ๆ ลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
โดยเด็ดขาด
9) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการของเสียในระยะการก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้าง ปตท. ก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้องมีการก้าจัดขยะและของเสียต่าง ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม
และถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามเทศบัญญัติการจัดการขยะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิด การปนเปื้ อ นและเกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นร้า คาญต่ อ ชุ ม ชน
ใกล้เคียง โดยก้าหนดเป็นมาตรการ ดังนี
9.1) ก้าหนดให้ผู้รั บเหมามี หน้า ที่ด้า เนิน การจัดการขยะมู ลฝอยและของเสี ยที่เ กิดขึ นในพืนที่
ส้านักงานก่อสร้าง โดยก้าหนดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิด และจ้านวนเพียง
พอที่จะรองรับขยะและของเสียที่เกิดขึนจากการท้างานในแต่ละวัน โดยแยกประเภทเป็น ถัง
ขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะปนเปื้อนสารเคมี ตังวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในพืนที่พักผ่อน
ของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยภายหลังจากเสร็จงานในแต่ละวันผู้รับเหมาต้องรวบรวมขยะมูล
ฝอยไปยังจุดวางพักมูลฝอยรวม
9.2) จัดพืนที่ส้าหรับวางพักมูลฝอยรวมในพืนที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นส้านักงานชั่วคราวและพืนที่
พักผ่อนของผู้รับเหมา โดยต้องมีการกันบริเวณ มีหลังคาป้องกันแดด ป้องกันฝน และปูพืนที่
ด้วยวัสดุที่ป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และต้องมีการคัดแยกประเภทมูลฝอย
9.3) การจั ด การขยะมี พิ ษ และขยะที่ ป นเปื้ อ นสารเคมี ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาด้ า เนิ น การอย่ า ง
เหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติต่อไปนี
 ติดต่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตก้าจัดของเสียอันตรายจากหน่วยงานราชการ ให้เข้ามารับ
ไปด้าเนินการก้าจัดอย่างถูกวิธี
 ก้า หนดให้ ผู้รั บเหมารายงานปริ มาณและสถานะการก้ าจั ดให้ ปตท. ทราบตลอดระยะ
เวลาการก่อสร้าง
9.4) การด้าเนินการจัดการกับขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ก้าหนดให้ ผู้รับเหมาติดต่อเทศบาล
ท้องถิ่นเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการสัปดาห์ละ 3 ครัง โดยผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
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9.5) ก้าหนดให้ผู้รับเหมารับผิดชอบของเสียที่เกิดขึนจากกิจกรรมการก่อสร้างในทะเล โดยห้าม
มิให้เรือขนส่งวัสดุก่อสร้างและเรือที่ใช้ในการก่อสร้าง ทิงขยะของเสียและเศษวัสดุก่อสร้างลง
ในทะเล ผู้รับเหมาต้องน้าขยะของเสียและเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึนมาก้าจัดบนฝั่งอย่างถูก
วิธีโดยจัดให้มีพืนที่กองเก็บภายในพืนที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นส้านักงานก่อสร้างชั่วคราวอย่าง
เป็ น ระเบี ย บ มี ก ารกั น ขอบเขตให้ ชั ด เจน หรื อ มี ก ารปิ ด คลุ ม ตามความเหมาะสม และ
ด้าเนินการขนย้ายออกจากพืนที่โครงการสัปดาห์ละ 3 ครัง
9.6) การด้ า เนิ น การจั ด การกั บ ขยะอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ นจากการก่ อ สร้ า ง เช่ น เศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
ก้าหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งก้าจัดอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก้าหนด โดยจัดให้มีพืนที่กองเก็บภายในพืนที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นส้านักงานก่อสร้างชั่วคราว
อย่าง เป็นระเบียบ มีการกันขอบเขตให้ชัดเจน หรือมีการปิดคลุมตามความเหมาะสม และ
ด้าเนินการขนย้ายออกจากพืนที่โครงการสัปดาห์ละ 1 ครัง ทังนี การจัดการขยะมูลฝอย
รวมถึงเศษวัสดุของเสียจากการก่อสร้าง ซึ่งด้าเนินการโดยผู้รับเหมานันจะอยู่ภายใต้การ
ก้ากับดูแลและอนุญาตให้น้าไปด้าเนินการโดย ปตท. ในฐานะเจ้าของพืนที่โครงการ
10) แผนปฏิบัติการควบคุมดูแลพื้นที่สานักงานโครงการ
ส้านักงานโครงการจะประกอบด้วย พืนที่ส้านักงานชั่วคราว พืนที่กองเก็บวัสดุและอื่น ๆ พืนที่พัก
กลางวันส้าหรับคนงานก่อสร้างจะสร้างเป็นอาคารชั่วคราวที่มีหลังคาคลุมกันแดดกันฝน ตังอยู่ภายใน
พืน ที่คลังน้ามันศรีราชา แต่อยู่นอกเขตพืนที่ก่อ สร้างและลานถังน้ามันโดยจุดที่ตังจะอยู่บริเวณ
เดีย วกับ อาคารส้านั กงาน ดั งแสดงในรูปที่ 2.7-1 และรูปที่ 2.7-2 มีลักษณะเป็ นพื นที่ว่ างขนาด
ประมาณ 2 ไร่ นอกจากนี โครงการได้จัดเตรียมห้องน้า -ห้องส้วมส้าหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพืนที่
ส้านักงานชั่วคราว โดยจะจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอ ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน
15 คน ห้องส้วมของคนงานจะก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตที่มีความมั่นคง ติดตัง Septic Tank ฝังใต้
ดิน เพื่อบ้าบัดน้าเสีย โดยจะเชื่อมต่อท่อน้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วเข้ากับระบบรางระบายน้าของคลังฯ
ทังนี เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะท้าการรือถอนและคืนสภาพให้เป็นพืนที่โล่งดังเดิม
11) การดูแลสุขภาพคนงาน
เนื่ อ งจากการก่ อ สร้ า งในคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชาจะใช้ เ วลานาน (16 เดื อ น) ทางบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด
(มหาชน) จะก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทางเดินหายใจให้กับพนักงานก่อสร้างทุกคน หรืออย่างน้อย
ต้องมีผลการตรวจสุขภาพที่สามารถแสดงสถานะทางสุขภาพของคนงานได้ เช่น โรคประจ้าตัว เพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังด้านการเจ็บป่วย โดยจะระบุไว้แนบท้ายในสัญญาจ้างโครงการ
ส้าหรับในส่วนของการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล โครงการจะก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียม
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจ้าไว้ที่ส้านักงานก่อสร้าง เพื่อความรวดเร็วในการดูแลคนงานก่อสร้างใน
เบืองต้นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย ทังนี ผู้รับเหมาสามารถร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก
ปตท. ได้ โดย ปตท. มีห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลประจ้าที่มีประสบการณ์ สามารถให้การช่วยเหลือ
ทังในเบืองต้น ตลอดจนการประสานและน้าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลแหลม
ฉบัง
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ความปลอดภัยในการวางท่อผ่านพืนที่ของโรงกลั่นนามันเอสโซ่
ในส่วนของคลังน้ามันศรีราชาที่จะมีการวางท่อส่งผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในครังนี ได้มีการก้าหนดแผนและ
ขันตอนด้านความปลอดภัยไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม จากการที่แนวท่อของโครงการ พาดผ่านพืนที่บางส่วนของ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) ดังนัน แม้บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะมีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยในการก่อสร้างอยู่แล้ว แต่ ปตท. ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยที่ เอสโซ่
ก้าหนดซึ่งในส่วนของความปลอดภัย สรุปได้ดังนี
1. ก่อนการด้าเนินงาน ปตท. จะจัดส่งแบบแปลน แผนผัง และรายละเอียดเกี่ยวกับการด้าเนินการ
รวมทังก้าหนดวันเริ่มงานและก้าหนดเวลาแล้วเสร็จให้กับเอสโซ่พิจารณาก่อน โดยเอสโซ่อาจ
จะขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมในการด้าเนินงานและความปลอดภัยของเอสโซ่
2. ในระหว่างการด้าเนินการ ปตท. และผู้รับเหมาของ ปตท. จะต้องปฏิบัติตามกฎว่าด้วยความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของเอสโซ่ ตามเช่นตัวอย่างโดยสังเขปดังนี
2.1 จะต้ อ งมี ก ารแต่ ง ตั งเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย (จป.) ที่ มี ค วามรู้ ประสบการณ์ แ ละ
คุณสมบัติที่เหมาะสม ตามกฎหมาย เพื่อดูแล บุคลากร และทรัพย์สิน ทังของ ปตท.
ผู้รับเหมาของ ปตท. เอสโซ่ และ ผู้รับเหมาอื่น ๆ ที่ท้างานในบริเวณพืนที่ของเอสโซ่
2.2 ก่อนเริ่มการท้างานจะต้องได้รับใบอนุญาตการท้างาน (Work Permit) จากเอสโซ่ โดย
ปตท. และผู้รับเหมาของ ปตท. จะต้องเป็นผู้เตรียมใบอนุญาตการท้างาน และส่งให้
เอสโซ่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้าไปท้างานนัน ๆ โดยพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงาน
นัน ๆ ต้องได้อ่านและเข้าใจถึงรายละเอียดที่ระบุในใบอนุญาตการท้างานรวมไปถึงข้อ
ห้ามต่าง ๆ ที่เอสโซ่ได้ระบุไว้
2.3 ปตท. หรือผู้รับเหมาของ ปตท. ต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เบืองต้น การฝึกทักษะ
ความช้านาญในงานเฉพาะด้าน และจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล (PPE)
แก่พนักงานของตนที่เข้าไปปฏิบัติงานในพืนที่ของเอสโซ่อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน
2.4 ในส่วนของการควบคุมการปนเปื้อนของดิน ปตท. จะจัดให้มีการด้าเนิน กิจกรรมบ้ารุง
รักษาอุปกรณ์ก่อสร้างนอกบริเวณพืนที่ก่อสร้าง แต่ท้าในบริเวณซึ่งเป็นพืนแข็ง และมี
การเก็บกักที่เหมาะสม โดยจะจัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์และวัสดุดูดซับส้าหรับท้าความ
สะอาดน้ามันหรือน้ามันเชือเพลิง ปริมาณเล็กน้อยที่อ าจหกรั่วไหลในพืนที่ เช่น ขีเลื่อย
เศษผ้า หรือทราย เป็นต้น ซึ่งการท้าความสะอาดน้ามันที่ใช้แล้ว น้ามันที่หกรั่วไหล วัสดุ
ดูดซับ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าความสะอาด จะต้องน้าไปก้าจัดในลักษณะเดียว กับ
ของเสียอันตราย
2.5 การจัดการขยะที่เกิดจากการท้างาน จะต้องได้รับการก้าจั ดด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และต้องถูกจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานการด้าเนินงานของ
เอสโซ่ และ ปตท. เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและเกิดความเดือดร้อนร้าคาญต่อชุมชน
ใกล้เคียง
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2.6 บุคคลที่เข้าไปท้างานในบริเวณเอสโซ่ จะต้องติดบัตรผ่านเข้าออกพืนที่ควบคุม ที่ได้รับ
การอนุมัติโดยเอสโซ่ ตลอดเวลา ซึ่งผู้ที่ได้รับบัตรดังกล่าวจะต้องผ่านการอบรมระเบียบ
ความปลอดภัยของ เอสโซ่ เท่านัน
2.7 บุคคลที่เข้าไปปฏิบัติงานจะต้องอยู่ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตโดย เอสโซ่ เท่านัน
2.8 ปตท. จะจัดให้มีการจัดสถานที่ท้างานให้เหมาะสม โดยการแบ่งพืนที่ในกิจกรรมก่อสร้าง
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน และ จะจัดให้มีการติดตังสัญญาณเตือนหรือป้ายสัญลักษณ์ในบริเวณที่
อาจก่อให้เกิดอันตราย รวมทังจะจัดให้มีการประสานงานกับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง
พื นที่ โ ครงการ เพื่ อ รั บ ส่ ง ผู้ ป่ ว ยในกรณี ฉุ ก เฉิ น จะจั ด ให้ มี ก ารจั ด ห าอุ ป กรณ์ ก าร
ปฐมพยาบาลเบืองต้นให้เพียงพอไว้ในบริเวณพืนที่ก่อสร้าง
2.9 ถ้ า ปรากฏว่ า ผู้ รั บ เหมาหรื อ บุ ค คลที่ เ ข้ า ด้ า เนิ น การวางท่ อ ปฏิ บั ติ ก ารใด ๆ อั น อาจ
กระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินของเอสโซ่ เอสโซ่สามารถสั่ง
ให้หยุดด้าเนินการได้ทันทีและแจ้งให้ ปตท. ทราบโดยเร็ว โดย ปตท. และเอสโซ่จะ
ปรึกษา หารือร่วมกันเพื่อก้าหนดมาตรการและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของเอสโซ่
2.10 ปตท. ต้องจัดให้มีการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะน้ามาใช้ในบริเวณพืนที่เอสโซ่
ให้อยู่ในสภาพดี และในกรณีที่เกิดความผิด ปกติของอุปกรณ์และยานพาหนะ ต้องรีบ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
3. หาก ปตท. จะท้าการ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ดัดแปลง แก้ไขท่อ ปตท. ต้องแจ้งให้เอส
โซ่ทราบและขอความยินยอมเป็นหนังสือจากเอสโซ่ ล่วงหน้า
4. การออกแบบท่อ ให้ยึดถือมาตรฐานการออกแบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
5. มีการติดตังอุปกรณ์ตรวจจับ ท้าให้หยุดการรั่วไหลได้ภายใน 1 นาที และสามารถดันน้าเข้า
ระบบท่อเพื่อลดปริมาณน้ามันได้ภายใน 5 นาที
ในระหว่ างการด้าเนินการภายหลังการก่อสร้า ง ปตท. จะจัดให้มีมาตรการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบ และ
บ้ารุงรักษาท่อทางที่อยู่ในบริเวณพืนที่เอสโซ่ ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคลังน้ามันศรีราชา
2.8.1 นโยบายความปลอดภัย
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มีการก้าหนดนโยบายและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อ มในการท้า งานเป็น ประจ้ าทุ กปี โดยมี การด้ าเนิน งานตามระบบ มอก.18001/OHSAS
18001 และ ISO 14001 รวมทัง มีการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและกระตุ้นจิตส้านึกของพนักงานให้
ค้านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน เช่น การจัดนิทรรศการวันความ
ปลอดภัย (Safety Day) Big Cleaning Day บอร์ด เป็นต้น โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในการ
ตรวจตรา/ตรวจสอบสภาพการท้ างานที่ อาจก่ อ ให้ เกิ ด อัค คีภั ย /อุบั ติเ หตุ โดยใช้ การตรวจประจ้า วั น
การตรวจ 5 ส. และการตรวจสอบความปลอดภัย (Plant Round-up) เป็นประจ้า นอกจากนี มีการจัดการ
เพื่อการป้องกันอื่น ๆ ได้แก่ การออกแบบพื นที่ใ นการจัดเก็บที่เหมาะสม และการออกแบบพืนที่ใ ห้
สามารถเข้าระงับเพลิงไหม้ที่เกิดขึนได้ทุกจุด เป็นต้น

2.8.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จัดไว้ให้พนักงาน แบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard) และอุปกรณ์เฉพาะงาน (Option) โดยอุปกรณ์มาตรฐานเป็น
อุปกรณ์ที่พนักงานทุกคนต้องมี คือ หมวกแข็งและรองเท้านิรภัย ส่วนอุปกรณ์เฉพาะงานเป็นอุปกรณ์ที่มี
ความจ้าเป็นส้าหรับพนักงานตามลักษณะของพืนที่และการปฏิบัติงานในแต่ละพืนที่เท่านัน ได้แก่ ที่
ครอบหู ถุงมือ ชุดกันความร้อน และหน้ากากป้องกันสารเคมี เป็นต้น
ทังนี โครงการได้มีการจัดให้พนักงานทุกคนภายในสายปฏิบัติการมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง อุปกรณ์
ความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยจะต้องท้าการระบุตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติและตามความเหมาะสม
ซึ่งผู้จัดการแผนกฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้พนักงาน ตามลักษณะงาน และบันทึกประวัติการแจกจ่ายอุปกรณ์ โดยใช้แบบบันทึกการแจกจ่าย
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและชุดป้องกัน อันตรายแก่พนักงานที่ ปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานต้อง
ท้าการศึกษาวิธีการใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์คุ้มครอง อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

2.8.3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภายในบริเวณคลังน้ามันศรีราชาจะห้ามท้ากิจกรรมใด ๆ ที่ท้าให้เกิดประกายไฟ นอกจากในบริเวณที่มี
การอนุญาตเฉพาะ โดยมีการติดตังระบบดับเพลิง (รูปที่ 2.8-2) ประกอบด้วย
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2.8.3.1

ยูเออี

นาดับเพลิง
น้าดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชา แบ่งเป็น 2 ส่วน ซึ่งสามารถเชื่อ มต่อถึงกันได้ ได้แก่ ส่วนลานถัง
ใช้น้าจากบ่อเก็บน้าดับเพลิงขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 2.8-1) หรือมาจากน้าทะเลโดยตรง ผ่าน
ทางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิว ส่วนของท่าเทียบเรือ ใช้น้าจากน้าทะเลโดยตรง โดยมีอัตราการ
สูบน้า 900 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือมาจากบ่อเก็บน้าดับเพลิงในส่วนลานถัง ผ่านทางท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 12 นิว เช่นเดียวกัน นอกจากนี ยังมีระบบเชื่อมต่อที่สามารถรับน้าดับเพลิงจากโรงกลั่น
น้ า มั น ไทยออยล์ แ ละโรงกลั่ น น้ า มั น เอสโซ่ ที่ อั ต ราการสู บ 675 และ 455 ลู ก บาศก์ เ มตรและชั่ ว โมง
ตามล้าดับ
ส้าหรับในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา จะมีการวางท่อพาราไซลีนเพิ่มจากบริเวณคลังน้ามันศรีราชา
ไปยังท่าเทียบเรือหมายเลข 5 นัน ในปัจจุบันปริมาณการส้ารองน้าดับเพลิ งมีความเพียงพอ เนื่องจาก
โครงการได้ออกแบบระบบดับเพลิงจากการค้านวณกรณีเลวร้าย คือ การเกิดเพลิงไหม้ที่ท่าเทียบเรือ
หมายเลข 4 ซึ่งสามารถรองรับเรือที่มีขนาดสูงสุด 80,000 ตันได้ ดังนัน ปริมาณน้าส้ารองและระบบการ
จ่ายน้าเดิมสามารถรองรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ทุกกรณี (รูปที่ 2.8-2) รายละเอียดการค้านวณน้า
ดับเพลิงได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 2-18

บ่อสารองน้าขนาด
5,000 ลบ.ม.

รูปที่ 2.8-1 ตาแหน่งที่ตั้งของบ่อสารองน้าดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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รูปที่ 2.8-2 ระบบดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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2.8.3.2

ยูเออี

ปั๊มสูบนาดับเพลิง
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามพืนที่ ได้แก่ ส่วนลานถัง ท่าเทียบเรือแบบสะพาน และท่าเทียบเรือกลางทะเล
ส่วนลานถัง
มีปั๊มสูบน้าดับเพลิง จ้านวน 3 เครื่อง ดังนี
 Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่อง อัตราการสูบน้า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะท้างานเมื่อ
ความดันในระบบน้าดับเพลิงลดลงถึง 9 บาร์และจะหยุดการท้างานเมื่อความดันในระบบเพิ่มขึน
เป็น 11 บาร์
 Engine Pump จ้านวน 2 เครื่อง เป็นปั๊มสูบน้าดับเพลิงใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีอัตราการสูบน้า
400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะท้างานเมื่อความดันในระบบน้าดับเพลิงลดลงถึง 8 บาร์ หรือมี
การสั่งเดินเครื่องจากห้อง Control Room หรือจากการเปิดที่ตัวปั๊มเอง
ส่วนท่าเทียบเรือแบบสะพาน
มีปั๊มสูบน้าดับเพลิงและอุปกรณ์ ดังนี
 Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบน้า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะท้างานเมื่อ
ความดันในระบบน้าดับเพลิงลดลงถึง 9 บาร์ และจะหยุดการท้างาน เมื่อความดันในระบบ
เพิ่มขึนเป็น 11 บาร์
 Engine Pump จ้านวน 2 เครื่อง เป็นปั๊มสูบน้าดับเพลิงใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีอัตราการสูบน้า
450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะท้างานเมื่อมีการเปิดที่ตัวปั๊มเอง
 เครื่องสูบโฟม (Foam Pump) ที่มีอัตราการไหล 340 ลิตรต่อนาที สามารถท้างานได้เมื่อมีการ
ส่งสัญญาณเปิดเครื่องจาก Jetty Control Room หรือเมื่อมีการเปิดที่ตัวปั๊มเอง
ส่วนท่าเทียบเรือกลางทะเล
ท่าเทียบเรือกลางทะเล มีปั๊มสูบน้าดับเพลิง จ้านวน 1 เครื่อง เป็นปั๊มสูบน้าดับเพลิงใช้เครื่องยนต์ดีเซล มี
อัตราการสูบน้า 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะท้างานเมื่อมีการสั่งเดินเครื่องจากห้ อง Control Room
หรื อ จากการเปิ ดที่ ตั ว ปั๊ มเอง นอกจากนี บนท่ า ยัง มี เ ครื่อ งสู บ โฟม อั ต ราการไหล 340 ลิ ต รต่ อ นาที
สามารถท้างานได้เมื่อมีการส่งสัญญาณเปิดเครื่องจาก Sea Berth Control Room หรือเมื่อมีการเปิดที่ตัว
ปั๊มเอง
การปรับปรุงท่าเทียบเรือกลางทะเลหมายเลข 5 ให้รองรับการขนถ่ายพาราไซลีน จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ขนาดระบบปั๊มน้าดับเพลิงและระบบโฟมส้ารองของท่าเดิม
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2.8.3.3

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

โฟมสารอง
คลังน้ามันศรีราชามีการส้ารองโฟมดับเพลิงที่เหมาะสมกับเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ ไว้ถึง 61,992 ลิตร
ทั งในส่ ว นของท่ า เที ย บเรื อ รถดั บ เพลิ ง Truck Loading โฟมเทลเลอร์ แ ละ โรงเก็ บ น้ า ยาโฟมท้ า ให้
สามารถน้ามาใช้ได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ขึน ดังแสดงในตารางที่ 2.8-1 ซึ่งภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงไม่มีความต้องการเพิ่มเติมโฟมส้ารองแต่ประการใด

2.8.3.4

รถดับเพลิง
คลังน้ามันศรีราชามีรถดับเพลิง 6 ล้อ จ้านวน 3 คัน สามารถบรรจุโฟมได้ 3,600 และ 4,000 ลิตร ฉีด
โฟมได้สูงสุด 2,300 ลิตรต่อนาที และ สามารถบรรจุโฟมได้ 6,000 ลิตร ฉีดโฟมได้สูงสุด 2,300 ลิตรต่อ
นาที นอกจากนี ยังประกอบด้วย ถังน้ายาโฟม ถังผงเคมีแห้ง ปั๊มน้าประจ้ารถ ปั๊มน้ายาโฟม หัวฉีดพร้อม
สายน้าดับเพลิง หัวฉีดโฟมพร้อมสายโฟม หัวฉีดน้าดับเพลิงแบบมือถือ หัวฉีดน้าดับเพลิงแบบตังพืน หัว
ฉีดโฟมแบบมือถือ สายสูบดับเพลิง ชุดสวมที่มีอากาศช่วยในการหายใจ ชุดดับเพลิง ชุดสวมป้องกันไฟ
และผ้าห่มกันไฟ เป็นต้น ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงไม่มีความจ้าเป็นต้องเพิ่มเติมจ้านวนรถดับเพลิงแต่
ประการใด

2.8.3.5

ระบบนาฝอยหล่อเย็น (Water Spray)
ภายในคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชา ได้ ท้ า การติ ด ตั งระบบ Water Spray ชนิ ด Manual Valve ให้ กั บ ถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ครบทุกถัง และชนิด Automatic Operate Valve ให้กับโรงปั๊มจ่ายน้ามันทางรถ โรงปั๊ม
จ่ายน้ามันทางเรือ และโรงปั๊มจ่ายน้ามันทางรถไฟ ชานชลาสูบถ่ายน้ามันทางรถไฟ รวมถึงมีการติดตังที่
ท่าเทียบเรือหมายเลข 4, 5, 6 และ 7 ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงไม่มีความจ้าเป็นต้องเพิ่มเติมระบบน้า
ฝอยหล่อเย็นแต่ประการใด

2.8.3.6

ระบบฉีดโฟมประจาถังเก็บผลิตภัณฑ์ และท่าเทียบเรือ
คลังน้ามันศรีราชาได้ท้าการติดตังหัวฉีดโฟมให้กับถังเก็บผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ทุกถัง (T-61 – T-83)
จ้านวน 23 ระบบ นอกจากนี มีการติดตังที่สถานีจ่ายน้ามันทางรถ โรงปั๊มจ่ายน้ามันทางท่อ ท่าเทียบเรือ
หมายเลข 4, 5, 6 และ 7 ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงไม่มีความจ้าเป็นต้องเพิ่มเติมระบบฉีดโฟมประจ้า
ถังเก็บและท่าเทียบเรือแต่ประการใด

2.8.3.7

ระบบ Fire Alarm Detector
ในคลังน้ามันศรีราชา มีการติดตังระบบ Fire Alarm Detector ให้กับอาคารและพืนที่ต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ได้ แ ก่ อาคารควบคุ ม ลานถั ง น้ า มั น จะติ ด ตั งชนิ ด Heat Detector และ Smoke Detector
ส้าหรับโรงปั๊มจ่ายน้ามันทางรถ โรงปั๊มจ่ายน้ามันทางเรือ โรงปั๊มจ่ายน้ามันทางรถไฟ และโรงปั๊มจ่าย
น้ามันทางท่อ จะติดตังชนิด Flame Detector ส้าหรับปุ่มแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Push Button)
ได้มีการติดตังให้กับทุกอาคารภายในคลังน้ามันศรีราชา และในพืนที่ Operation Area ทังระบบ Auto
และ Manual ซึ่ งภายหลั งการเปลี่ยนแปลงไม่มี ค วามจ้า เป็นในการติดตังระบบ Fire Alarm Detector
เพิ่มเติม
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ตารางที่ 2.8-1
ลาดับ
1

ยูเออี

การจัดเตรียมโฟมดับเพลิงภายในคลังน้ามันศรีราชา

รายการ
Universal Gold 3 x 3%
(AR-AFFF)

ประเภทเชื้อเพลิง
น้ามัน และ
แอลกอฮอล์

จานวน (ลิตร)
พื้นที่
หมายเหตุ
400
โฟมเทลเลอร์ No.1 อยู่ในถังโฟมเทลเลอร์
400
200
120
120
120
13,578
9,000
9,800
1,200
4,000

โฟมเทลเลอร์ No.2
โฟมเทลเลอร์ No.3
รถเข็นโฟม No.1
รถเข็นโฟม No.2
รถเข็นโฟม No.3
โรงเก็บน้ายาโฟม
Jetty
Sea Berth
โรงเก็บน้ายาโฟม
Truck Loading

อยู่ในถังโฟมเทลเลอร์
อยู่ในถังโฟมเทลเลอร์
อยู่ในถังโฟมรถเข็น
อยู่ในถังโฟมรถเข็น
อยู่ในถังโฟมรถเข็น
62 ถัง (219 ลิตร)
อยู่ในถังโฟมประจ้าท่าเรือ
อยู่ในถังโฟมประจ้าท่าเรือ
6 ถัง (200 ลิตร)
Bladder Tank

รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.4
โฟมเทลเลอร์ No.3
Thappline Pump
โรงเก็บน้ายาโฟม
โรงเก็บน้ายาโฟม
โรงเก็บน้ายาโฟม
สถานีรถไฟ

อยู่ในถังโฟมประจ้ารถ
10 ถัง (20 ลิตร)
อยู่ในถังโฟมเทลเลอร์
อยู่ในถังโฟมประจ้าพืนที่
10 ถัง (20 ลิตร)
15 ถัง (20 ลิตร)
24 ถัง (200 ลิตร)
Bladder Tank

2

Universal Plus 3x6%
(AR-AFFF)

น้ามัน และ
แอลกอฮอล์

3

Systhetic Foam 3%
(AFFF)
Light Water A.F.F.F 3%
(AFFF)

น้ามัน

Fluoroprotien Foam 3%
(FP)
Ansul Lite 3% (AFFF)
Angus A.F.F.F. 3%
(AFFF)
3M Hi-Ex Foam 1-2%
(AFFF)

น้ามัน

3,600
200
400
379
220
300
4,800
80

น้ามัน
น้ามัน

820
775

โรงเก็บน้ายาโฟม
โรงเก็บน้ายาโฟม

41 ถัง (20 ลิตร)
31 ถัง (25 ลิตร)

น้ามัน

AR-AFFFF Foam
3%6% (AR-AFFF)

น้ามัน และ
แอลกอฮอล์

4,800
4,000
40
40
14,560

โรงเก็บน้ายาโฟม
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
โรงเก็บน้ายาโฟม

24 ถัง (200 ลิตร)
อยู่ในถังโฟมประจ้ารถ
2 ถัง (20 ลิตร)
2 ถัง (20 ลิตร)
70 ถัง (208 ลิตร)

440

โรงเก็บน้ายาโฟม

22 ถัง (20 ลิตร)

4

5
6
7
8

9

น้ามัน
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2.8.3.8

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

Hydrant และ Hose Box
ภายในคลังน้ามันศรีราชา มีการติดตัง Hydrant ไว้ 98 หลัก โดยส่วนใหญ่จะติดตังอยู่ในบริเวณลานถัง
น้ามัน 72 หลัก บริเวณสถานีรถไฟ 11 หลัก บริเวณท่าเทียบเรือ 9 หลัก ท่าเทียบเรือกลางทะเล 4 หลัก
และพืนที่โดยรอบส้านักงาน 2 หลัก ส้าหรับ Hose Box มีการติดตังไว้จ้านวน 89 ตู้ ได้แก่ ส่วนลานถัง
น้ามัน 67 ตู้ สถานีรถไฟ 11 ตู้ ส่วนของท่าเทียบเรือ 5 ตู้ ท่าเทียบเรือกลางทะเล 4 ตู้ และในบริเวณ
อาคารส้านักงาน 2 ตู้ โดยติดตัง Hydrant ไว้ทุก 60 เมตร ส้าหรับพืนที่ปฏิบัติงานในส่วนลานถังและ
ท่าเทียบเรือ ส่วนพืนที่ส้านักงานและพืนที่ทั่วไปมีการติดตัง Hydrant ไว้ทุก ๆ 80 เมตร ซึ่งภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงไม่มีความจ้าเป็นต้องติดตัง Hydrant และ Hose Box เพิมเติมแต่ประการใด

2.8.3.9

Portable Fire Extinguisher
ปัจจุบันภายในคลังน้ามันศรีราชามีถังดับเพลิงแบบมือถือประมาณ 190 ถัง ติดตังไว้ในทุกอาคารและ
พืนที่ทั่วไป ดังนี
 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จ้านวน 152 ถัง โดยจะติดตังอยู่ในส่วนของลานถังและท่าเทียบเรือ
สถานีรถไฟ บริเวณส้านักงาน และห้องพัสดุ มีขนาดตังแต่ 10 – 125 Lbs
 ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จ้านวน 35 ถัง เหมาะส้าหรับใช้ภายในอาคาร ไฟที่เกิด
จากแก๊ส น้ามัน และไฟฟ้า โดยจะติดตังอยู่ในส่วนของท่าเทียบเรือ ลานถังน้ามัน สถานีรถไฟ
อาคารส้านักงานและห้องพัสดุ
 ถั ง ดั บ เพลิ ง ชนิ ด Halon 1211 (BCF) จ้ า นวน 2 ถั ง ติ ด ตั งในบริ เ วณลานถั ง น้ า มั น และใน
รถดับเพลิงของคลังฯ
หลังมีโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหมายเลข 5 และวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติมแล้ว จะมีการติดตังเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งเพิ่มอีกจ้านวน 6 ถัง แบ่งเป็นชันล่าง 4 ถัง และข้างบน 2 ถัง ดังแสดง
ในรูปที่ 2.8-3 และตารางที่ 2.8-2 ส่วนถังดับเพลิงชนิด Halon เป็นระบบที่มีอยู่เดิมซึ่งไม่มีการใช้ใน
ปัจจุบัน แต่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แจ้งว่าในสถานประกอบการที่มีครอบครองอยู่แล้วนัน ให้คงไว้ ใช้
ไปหรือท้าลาย แต่ห้ามน้าเข้าหรือซือมาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในกรณีใด ๆ ที่จะต้องมีการติดตังระบบ
ดับเพลิงภายในอาคาร โครงการจะติดตังถัง CO2 ชนิด Portable หรือระบบใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทังสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงาน
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Fire Fighting System at Berth 4/5 (Lower Deck)
Additional fire distinguisher
Fire
Distinguis
her for PX
Slop tank

Fire
Distinguisher
for Ship Vessel

Fire Fighting System at Berth 4/5 (Upper Deck)
Additional fire distinguisher

Fire
Distinguisher
for Loading arm

รูปที่ 2.8-3 ตาแหน่งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งที่จะมีการติดตั้งเพิ่ม

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

2-104

ยูเออี

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.8-2

สรุปชนิดและจานวนของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือของคลังน้ามันศรีราชา

ชนิดเครื่องมือดับเพลิง
Dry Chemical
Powder

Carbondioxide

Halon 1211 (BCF)
รวม

ขนาด

จานวนปัจจุบัน

10 LBS
25 LBS
18 LBS
20 LBS
125 LBS
12 Kg
50 Kg
10 LBS
15 LBS
20 LBS
10 LBS

10
7
119
9
6
2
1
22
9
8
2
225

จานวนที่ติดตั้ง
เพิ่มเติมภายหลัง
เปลี่ยนแปลง
6
6

รวม
10
7
125
9
6
2
1
22
9
8
2
201

นอกจากนี คลังน้ามันศรีราชายังมีอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น หัวฉีดน้าดับเพลิง สายส่งน้าดับเพลิง หัวฉีดโฟม
และ Inductor ม่านน้า (Hydro Shield) ระบบ Monitor (Fix, Portable) Y-Gate Adaptor ชุดดับเพลิง หมวก
ดับ เพลิง และ Face Shield รองเท้า ดั บเพลิ ง และถุ ง มือ เครื่อ งช่ว ยหายใจ รวมถึง อุ ปกรณ์ กู้ ภัย อื่น ๆ
มากกว่ า 1,700 รายการ อี ก ทั ง ยั ง มี ก ารจั ด ท้ า แผนตามมาตรฐานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (สมช.
ระดับ 1 - 4) และมีการจัดท้าแผนและฝึกซ้อมตามมาตรฐาน ISPS Code (International Ship and Port
Facility Security Code) รวมทัง มีระบบ CCTV ติดตังครอบคลุมพืนที่คลัง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการ
ด้าเนินงานของทางบริษัท
สรุป รายการอุป กรณ์ดับ เพลิ งและผจญเพลิ งภายในคลั งน้ ามัน ศรี ราชา ที่มีใ นปัจ จุบั นและต้ องติ ดตั ง
เพิ่มเติม แสดงดังตารางที่ 2.8-3

2-105

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ยูเออี

ตารางที่ 2.8-3 สรุปชนิดและจานวนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชาในปัจจุบันและส่วนที่จะติดตั้งเพิ่มเติม
รายการ
1 แหล่งน้าดับเพลิง

2 ปั้มน้าดับเพลิง
1) พืนที่ลานถัง

-

-

2) พืนที่ท่าเทียบเรือ

-

3 โฟมดับเพลิง
1) ARFFF3%, 6%
2) AFFF 3%
3) AFFF 3%
รวม

2-106

ปัจจุบัน
บ่อน้าดับเพลิง 5,000 ลูกบาศก์เมตร
น้าทะเลจากท่าเรือ 6-7 (ไม่จ้ากัด)
แหล่งน้าดับเพลิงจากภายนอก (ระบบท่อ
น้าเชื่อมโรงกลั่นน้ามันไทยออยล์ 675
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และโรงกลัน่ น้ามัน
เอสโซ่ 455 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)
ปั๊มขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 2
เครื่อง
Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่อง จ้านวน 15
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ปั๊มขนาด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงจ้านวน 2
เครื่อง ที่ Jetty และ 1 เครื่อง ที่ Sea Berth
Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่องขนาด 15
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ Jetty

จ้านวน 3.7 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 41.4 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 44.5 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 89.6 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียด
ติดตั้งเพิ่มเติม
-

-

-

-

-

-

-

รวม
บ่อน้าดับเพลิง 5,000 ลูกบาศก์เมตร
น้าทะเลจากท่าเรือ 6-7 (ไม่จ้ากัด)
แหล่งน้าดับเพลิงจากภายนอก (ระบบท่อ
น้าเชื่อมโรงกลั่นน้ามันไทยออยล์ 675
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และโรงกลัน่ น้ามัน
เอสโซ่ 455 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

หมายเหตุ

ปั๊มขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 2
เครื่อง
Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่อง จ้านวน 15
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ปั๊มขนาด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงจ้านวน 2
เครื่อง ที่ Jetty และ 1 เครื่อง ที่ Sea Berth
Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่องขนาด 15
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ Jetty

จ้านวน 3.7 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 41.4 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 44.5 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 89.6 ลูกบาศก์เมตร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2.8-3 สรุปชนิดและจานวนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชาในปัจจุบันและส่วนที่จะติดตั้งเพิ่มเติม (ต่อ)
รายการ
4 Foam Trailer 2 Mobile
Foam

5 หัวฉีดโฟมขยายตัวสูง
1:2000
6 หัวจ่ายโฟมขยายตัวต่้า
(Terminator ล้อเลื่อนตังฉีด
บนพืน)
7 รถดับเพลิง

ปัจจุบัน
- อัตราฉีด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน จ้านวน
2 คัน
- อัตราฉีด 24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน จ้านวน 3
คัน
- อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน จ้านวน
2 คัน
ติดตัง จ้านวน 3 หัว

รายละเอียด
ติดตั้งเพิ่มเติม
-

-

รวม
- อัตราฉีด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน จ้านวน
2 คัน
- อัตราฉีด 24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน
จ้านวน 3 คัน
- อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน จ้านวน
2 คัน
ติดตัง จ้านวน 3 หัว

ติดตังขนาดอัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง/
จ้านวน 1 หัว

-

ติดตังขนาดอัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง/
จ้านวน 1 หัว

-

-

-

รถดับเพลิงขนาดใหญ่ จ้านวน 2 คัน อัตราสูบ
จ่ายน้า 180 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน บรรทุก
น้ายาโฟม 3.6 และ 4.0 ลูกบาศก์เมตร/คัน
รถดับเพลิงขนาดใหญ่ จ้านวน 1 คัน อัตราสูบ
จ่ายน้า 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน บรรทุก
น้ายาโฟม 6 ลูกบาศก์เมตร/คัน
8 เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัด จ้านวน 26 ชุด
อากาศ (Self Contained
Breathing Apparatus:
SCBA)
9 เครื่องอัดอากาศส้าหรับ
จ้านวน 2 ชุด
SCBA

-

รถดับเพลิงขนาดใหญ่ จ้านวน 2 คัน อัตราสูบ
จ่ายน้า 180 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน บรรทุก
น้ายาโฟม 3.6 และ 4.0 ลูกบาศก์เมตร/คัน
รถดับเพลิงขนาดใหญ่ จ้านวน 1 คัน อัตราสูบ
จ่ายน้า 450 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/คัน บรรทุก
น้ายาโฟม 6 ลูกบาศก์เมตร/คัน
จ้านวน 26 ชุด

-

จ้านวน 2 ชุด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

2-107

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ยูเออี

ตารางที่ 2.8-3 สรุปชนิดและจานวนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชาในปัจจุบันและส่วนที่จะติดตั้งเพิ่มเติม (ต่อ)
รายการ

ปัจจุบัน
10 หัวฉีด Fixed Monitor
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/หัว จ้านวน 11จุด
11 หัวฉีดน้า Ground Monitor ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 10 หัว
12 Fire Hydrant
13 หัวฉีดน้า Water Curtain
14 ชุดผจญเพลิง (Fire Suit)
15 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

2-108

อัตรา 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 109 จุด
อัตรา 1000 LPM จ้านวน 21 หัว
จ้านวน 38 ชุด
จ้านวน 195 ถัง

รายละเอียด
ติดตั้งเพิ่มเติม
6 ถัง

รวม
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/หัว จ้านวน 11จุด
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 10 หัว

หมายเหตุ

อัตรา 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 109 จุด
อัตรา 1000 LPM จ้านวน 21 หัว
จ้านวน 38 ชุด
201 ถัง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

Existing pipe system

To Thaioil

Support from
Thaioil

รูปที่ 2.8-4 ตาแหน่งการติดตั้งระบบดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชาภายหลังจากการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

2-109

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ยูเออี

2.8.4 แผนฉุกเฉินของคลังน้ามันศรีราชา
ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก (ปอน.) ได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ ขึน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดการรั่วไหลและ
เพลิงไหม้จากผลิตภัณฑ์ และแผนฉุกเฉินกรณีน้ามันหกรั่วไหลลงสู่ทะเล ซึ่งแผนดังกล่าวมีขันตอนการ
ด้าเนินการที่สามารถใช้ได้และครอบคลุมทังคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา กับมีแผนฉุกเฉิน
ย่อยเฉพาะที่ (Pre-Incident Plan) ส้าหรับระงับเหตุเบืองต้นก่อนการประกาศใช้แผนฉุกเฉินหลัก ซึ่ง
ส้าหรับคลังน้ามันศรีราชามีจ้านวน 29 พืนที่
ส้าหรับหัวข้อต่อไปนี จะกล่าวถึงแผนฉุกเฉินหลัก คือ แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดการรั่วไหลและเพลิงไหม้
จากผลิตภัณฑ์ และแผนฉุกเฉินกรณีน้ามันหกรั่วไหลลงสู่ทะเล รายละเอียดมีดังนี
2.8.4.1

แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดการรั่วไหลและเพลิงไหม้จากผลิตภัณฑ์
แนวทางปฏิบัติก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน
1) การป้องกันและเตรียมพร้อม
เพื่อเป็นการก้าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกัน ตลอดจนเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึน รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงขึน ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก จึงมีแนว
ทางการป้องกัน และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี
แนวทางการป้องกันนัน ได้ก้าหนดให้มีการควบคุมการออกแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และ/หรือไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนด และต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาค
ตะวันออกอย่างเคร่งครัด การควบคุมผู้รับจ้างต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดการควบคุมจ้างเหมาของ
ปอน. การควบคุมดูแลบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามข้อบังคับการรักษาความปลอดภัยของ ปอน. การ
จัดเตรียมพืนที่ให้ปลอดภัยก่อนอนุญาตให้ ท้างานให้เป็นไปตามข้อก้าหนดกฎความปลอดภัยและ
ระบบขออนุญาตท้างาน การควบคุมป้องกันและการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันอุบัติภัยให้เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ ปอน. นอกจากนี ต้องท้าการ
ประเมินความเสี่ยงพืนที่ตังระบบการจัดเก็บ สูบถ่ายผลิตภัณฑ์และมีการทบทวนทุก 1 ปี และส้าหรับ
การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน ได้จัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพืนที่ของคลังฯ
ตังแต่พนักงานทุกระดับของ ปตท. รวมไปถึงพนักงานผู้รับจ้างทุกประเภท
2) การรณรงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนัก งานทุกคน ตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ทาง ปอน. จึงก้าหนดให้พนักงานมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ การจัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีความตระหนักและเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้
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3) การตรวจตรา
เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยและการก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึนได้ตลอดเวลา ทังจากธรรมชาติ จาก
การกระท้ า ที่ ผิ ด พลาดหรื อ สภาพอุ ป กรณ์ ที่ ช้ า รุ ด เสี ย หายและผู้ ไ ม่ ห วั ง ดี ต่ า ง ๆ ทาง ปอน. ได้
ก้าหนดให้มีการตรวจตราเป็นประจ้าทังจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
หากพบเหตุผิดปกติต้องมีการรายงานตามขันตอนต่อไป
แนวทางการปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทาง ปอน. ได้จัดท้าแผนฉุกเฉินเพื่อให้มีการด้าเนินการในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบ ซึ่ งได้มี
การซ้อมการปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ การด้าเนินการตามแผนฉุกเฉินจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ
องค์ ก รระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ปอน. (รูป ที่ 2.8-5) โดยจะใช้ เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ห รื อ อาจ
ก่อให้ เกิดอั นตรายต่อ ชีวิต ทรัพย์ สินและสิ่ง แวดล้ อม โดยพนักงานที่ปฏิ บัติงานประจ้าในพืนที่ หรื อ
บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในพืนที่ หรือจากหน่วยงานข้างเคียง โดยครอบคลุมถึงกรณี
ฉุกเฉินหลายกรณี ได้แก่
 การเกิดเพลิงทังการไหม้จากน้ามัน ก๊าซ และวัสดุติดไฟอื่น ๆ
 การหกล้นรั่วไหลของก๊าซ น้ามัน หรือสารเคมี
 การตรวจพบวัตถุต้องสงสัยที่เกิดขึนในเขตรับผิดชอบของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก
เช่น พืนที่ปฏิบัติการลานถัง พืนที่ปฏิบัติการท่าเรือ พืนที่การจ่ายก๊าซ น้ามันทางรถไฟ ฯลฯ.
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ทังนี ระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
"ระดั บที่ 1" หมายถึง เหตุฉุก เฉิน ประเภทต่าง ๆ ที่เ กิดขึ นในหน่ว ยงาน และสามารถระงับ เหตุ หรื อ
ควบคุมเหตุฉุกเฉินไว้ได้ด้วยหน่วยงานเอง จนเหตุสงบลง
"ระดับที่ 2" หมายถึง เหตุฉุกเฉินประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึนในหน่วยงาน และเมื่อหน่วยงานระงับเหตุ
ฉุกเฉินระดับที่ 1 เข้าควบคุมแต่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องใช้หน่วยงานอื่นที่ มี
ศักยภาพการดับเพลิงชันสูง
"ระดับที่ 3" หมายถึง เหตุฉุกเฉินประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึนในหน่วยงาน และเมื่อเข้าสู่ระดับที่ 2 เข้า
ควบคุมแต่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องใช้หน่วยงานราชการระดับจังหวัด
โดยเมื่อพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ หรือ เกิดน้ามันหรือก๊าซรั่วไหล โดยไม่มีผู้ควบคุมดูแลหรือพบเห็นวัตถุ
ต้องสงสัยว่าจะเป็นระเบิด ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินประจ้าพืนที่ กรณีที่เป็นการ
รั่วไหลหรือเพลิงไหม้ให้เข้าระงับเหตุทันทีถ้าท้าได้ ถ้าไม่สามารถท้าได้ออกห่างจากจุดที่เกิดเหตุ และ
ปฏิ บั ติ ต ามแผนฉุ ก เฉิ น ต่ อ ไป ทั งนี ขั นตอนการแจ้ ง เหตุ เ มื่ อ พบเห็ น สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น แสดงดั ง
รูปที่ 2.8-6 หลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้ว จะมีการประเมินสถานการณ์ และด้าเนินการปฏิบัติตามขันตอน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในพืนที่ต่าง ๆ (รูปที่ 2.8-7) ต่อไป (รายละเอียดของแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดการ
รั่วไหลและเพลิงไหม้จากผลิตภัณฑ์ แสดงในเอกสารแนบ 2-19)
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รูปที่ 2.8-7 แผนผังแสดงขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพื้นที่ต่าง ๆ
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แนวทางปฏิบัติหลังเหตุการณ์สงบ
ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกได้ก้าหนดแผนการบรรเทาทุกข์และแผนการฟื้นฟู เพื่อเป็นแนวทางใน
การบรรเทาทุกข์และความเสียหายที่เกิดขึนจากเหตุฉุกเฉินร้ายแรง รวมถึงการฟื้นฟูธุรกิจในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินขึนภายในคลังฯ จนท้าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดังเดิม เพื่อให้สามารถด้าเนินธุรกิจได้อย่าง
ปกติตลอดจนเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นใจแก่ชุมชนโดยรอบคลังในส่วนของ
การบรรเทาทุกข์นัน หลังจากยกเลิกสภาวะฉุกเฉินแล้ว ต้องมีการด้าเนินการ ดังต่อไปนี
 การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบืองต้นและในระยะยาว
 การส้ารวจ และประเมินความเสียหาย โดยประสานงานกับฝ่ายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน
เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย
 การรายงานตัวของพนักงาน และก้าหนดสถานที่ตังจุดรวมพล เพื่อตรวจสอบจ้านวนผู้สูญหาย
 การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิต เพื่อค้นหาผู้ที่สูญหาย
 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และทรัพย์สินของผู้เสียหาย โดยประสานงานกับโรงพยาบาลใน
พืนที่ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/ครอบครัวผู้สูญเสีย
 การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ โดยประสานงานกับ
ฝ่ายประกันภัย และบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ให้การ
สงเคราะห์ผู้ที่ประสบภัย
 การด้าเนินการมิให้ธุรกิจหยุดชะงัก โดยประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายการรับ -จ่าย
ผลิตภัณฑ์ไปที่หน่วยงานอื่น ๆ หน่วยงานซ่อมบ้ารุงคลังฯ เพื่อเร่งท้าการแก้ไข/ปรับปรุงให้
สามารถปฏิบัติการได้ต่อไปได้โดยเร็ว
 การรายงานสถานการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลที่ ทันสมัยอยู่
เสมอ การควบคุมสารอันตรายที่อาจเกิดขึนจากเหตุฉุกเฉินนัน
ส้าหรับการฟื้นฟูและชดเชยสภาพความเสียหายที่เกิดขึน ทางฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกมีแนว
ทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี
 การประเมินสถานการณ์ทุกพืนที่ และรายงานต่อผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน ตามล้าดับ เพื่อตัดสินใจ
สั่งให้ด้าเนินการต่อไป
 กรณีที่ไม่สามารถจ่ายผลิตภัณฑ์น้ามัน /ก๊าซให้ลูกค้าได้ ผจ.ส่วนคลังฯ แจ้งฝ่ายศูนย์บริหาร
รั บ ค้ า สั่ ง ซื อและลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (ORC) ในการจั ด แผนการแก้ ไ ขบริ ก ารลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า มารั บ
ผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ ทังนีลูกค้าสามารถไปรับผลิ ตภัณฑ์ได้ที่ คลังจ้าหน่ายของ
ปตท. ใกล้เคียง/ทั่วประเทศ
 การติดต่อประสานงานหน่วยงานปฏิบัติการจัดหาฯ (ปห.) เพื่อด้าเนินการปรับเปลี่ยนโปรแกรม
การจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ามัน/ก๊าซไปที่จุดอื่น ๆ
 การประสานงานกับฝ่ายประกันภัยฯ เพื่อการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ท้าไว้
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 การฟื้ นฟูร่า งกายและจิตใจ กรณีที่ได้ รับบาดเจ็ บจากเหตุฉุ กเฉิ นจะอยู่ภายใต้ก ารดูแ ลของ
คณะแพทย์จากโรงพยาบาลที่มีสัญญาการบริการกับ ปตท. และภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์
 การลดผลกระทบและการฟื้นฟูทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีการตรวจสอบสิ่งที่มี
ผลกระทบทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อชุมชน โดย
กรณี มีน้ าผสมสารเคมี เช่น โฟม คราบน้า มัน ให้เ ปิด ทางระบายน้ าเข้า ระบบบ้า บัด น้า เสี ย
(Waste Water Treatment) หรือกักเก็บไว้ในคัน (Dike) กรณีเศษวัสดุที่มีผลกระทบกับแหล่ง
ดิน/แหล่งน้าให้เก็บรวบรวมใส่ภาชนะหรือถุงพลาสติก รวบรวมส่งบริษัทก้าจัดสารเคมีวัสดุ
อันตรายที่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีชุมชนใกล้เคียง ให้จัดพนักงานหรือตัวแทนเข้าตรวจสอบ
พืนที่ในรัศมีของการเกิดเหตุว่าได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด และประสานงานหน่วย
เกี่ยวข้องข้างต้น เพื่อเข้าท้าการตรวจสอบรักษาสุขภาพประชาชนในพืนที่ดังกล่าวให้ครบถ้วน
พร้อมทังชีแจงการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึนร่วมกับบริษัทประกันภัย
2.8.4.2

แผนฉุกเฉินกรณีนามันรั่วไหลลงสู่ทะเล
ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก (ปอน.) ได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุน้ามันรั่วไหลลงสู่ทะเล เพื่อ
เป็นการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ตลอดจนความพร้อมของอุปกรณ์
ที่ใช้ในการก้าจัดคราบน้ามัน (รายละเอียดของแผนฉุกเฉินกรณีน้ามันรั่วไหลลงทะเล แสดงในเอกสาร
แนบ 2-20) ดังนี
ลาดับขั้นของแผนการกาจัดคราบน้ามัน
1) แผนการกาจัดคราบนามันรั่วไหลขันที่ 1
แผนการก้าจัดคราบน้ามันรั่วไหลขันที่ 1 ใช้ส้าหรับ การรั่วไหลขนาดเล็ก (Operational Spill) ซึ่ง
หมายถึง การรั่วไหลที่อาจเกิดขึนจากการปฏิบัติงานประจ้าวัน โดยมีปริมาณน้ามันที่รั่วไหลไม่เกิน
10 ตัน ซึ่งบุคลากรของ ปอน. สามารถด้าเนินการแก้ไขได้ (หากมีความจ้าเป็นสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามัน (IESG) ของเขตศรีราชาได้)
โดยมีวิธีการก้าจัดตามชนิดและจ้านวนของน้ามันที่รั่วไหล ดังนี
 น้ามันใส เช่น น้ามันดีเซล เป็นต้น ก้าจัดโดยการปล่อยให้ระเหยเองตามธรรมชาติ และเฝ้าระวัง
การติ ด ไฟด้ว ยการปิด กันบริเ วณและป้ องกั นแหล่ ง ประกายไฟ หากจ้ าเป็ นต้ อ งระดมก้า ลั ง
พนักงาน ให้ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะ ในพืนที่ที่เกิดเหตุเสนอผู้จัดการ ปอน. เพื่อพิจารณา
ประกาศสภาวะฉุกเฉินต่อไป
 หากเป็นน้ามันเตาหรือน้ามันดิบแต่มีปริมาณน้อยไม่สามารถกักเก็บด้วยทุ่นกักเก็บ (Boom) ได้
จะใช้ Absorbent ซับน้ามันขึนมาเผาท้าลายหรือการฉีดพ่นด้วยน้ายาก้าจัดคราบน้ามัน (Oil
Dispersant) กรณีปริมาณน้ามันมากพอสามารถล้อมเก็บด้วยทุ่นกักเก็บได้ ให้ตรวจสอบสภาพ
อากาศและคลื่นลม หากสภาพอากาศเอืออ้านวย ให้ปล่อยทุ่นกักเก็บลงไปล้อมรอบน้ามันไว้
แล้วดูดซับด้วย Skimmer
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 ท้าการตรวจสอบชายฝั่ง หากมีการปนเปื้อนให้พิจารณาก้าจัดตามความเหมาะสม ได้แก่ การ
ปกป้องชายหาดที่ส้าคัญด้วย Beach Sealing Boom การฉีดพ่นด้วยน้ายาก้าจัดคราบน้ามัน
การใช้แรงงานคนเก็บ หรือปล่อยให้สลายตัวตามธรรมชาติ ใช้กับพืนที่ที่ไม่มีผลทางเศรษฐกิจ
 น้ามันและสิ่งปนเปื้อนน้ามันที่เก็บขึนมาให้รวบรวมและก้าจัดตามวิธีการที่เหมาะสม
2) แผนการกาจัดคราบนามันรั่วไหลขันที่ 2
แผนการก้าจั ดคราบน้ามัน รั่วไหลขันที่ 2 ใช้ส้า หรับ การรั่ว ไหลขนาดกลาง (Moderate Spill) ซึ่ ง
หมายถึงการรั่วไหลจากอุบัติเหตุเรือภายในประเทศ มีปริมาณน้ามันที่รั่วไหลมากกว่า 10 ตัน แต่ไม่
เกิ น 500 ตั น การแก้ ไขจ้ าเป็ นต้ อ งได้ รับ ความช่ วยเหลื อ จากสมาชิก กลุ่ม IESG และกรมเจ้ า ท่ า
ปฏิบัติการภายใต้การสั่งการของกรมเจ้าท่า
3) แผนการกาจัดคราบนามันรั่วไหลขันที่ 3
แผนการก้าจัดคราบน้ามันรั่วไหลขันที่ 3 ใช้ส้าหรับ การรั่วไหลขนาดใหญ่ (Large Spill) หมายถึงการ
รั่วไหลที่เกิดกับเรือต่างประเทศ มีปริมาณน้ามันที่รั่วไหลมากกว่า 500 ตัน โดยต้องปฏิบัติการตาม
แผนชาติก้าหนด
ทังนี ล้าดับขันของแผนการก้าจัดคราบน้ามันของคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกแสดงดังรูปที่ 2.8-8

รูปที่ 2.8-8 ลาดับขั้นของแผนการกาจัดคราบน้ามันของคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก

รายละเอียดความสามารถ Oil Boom และ Skimmer ส้าหรับการเก็บกู้น้ามันของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาค
ตะวันออก ดังตารางที่ 2.8-4 ซึ่งจะเห็นได้ว่า Skimmer ที่โครงการเตรียมพร้อมส้าหรับรองรับการรั่วไหล
ได้มากกว่า 10 ตัน ส่วน Oil Boom มีความสามารถในการเก็บน้ามันได้มากกว่า 3.98 ตัน ดังนันเมื่อใช้
งานร่วมกับ Skimmer ที่สามารถรองรับการรั่วไหลได้มากกว่า 10 ตัน จึงแสดงได้ว่าอุปกรณ์ที่คลังเตรียม
ไว้สามารถใช้ส้าหรับเก็บกู้น้ามันในกรณีเกิดการรั่วไหลขันที่ 1 ได้อย่างเพียงพอ
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ความสามารถ Oil Boom และ Skimmer สาหรับการเก็บกู้นามั
้ นของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก

รายการ
AIR INFLATABLE BOOM

หน่วยนับ

รวม
5

คุณสมบัติของอุปกรณ์
สาหรับการเก็บกู้น้ามัน

- กว้าง 1.5 ม. X 2.4 ม. X 1.8 ม.
- ยาว 1,000 เมตร
- น้าหนัก 800 กกม้วน/.
- ใช้อากาศอัดให้ลอยตัว
FENCE BOOM
ชุด
9
9
- กว้าง .ม 1.0 X 1.2 ม.
- ยาว 471 เมตร
- น้าหนัก 83.51 กกชุด/.
- ใช้โฟมให้ลอยตัว
BEACH SEALING BOOM
ท่อน
8
8
- กว้าง .ม 0.5 X .ม 1.2
- ยาว 114 เมตร
- น้าหนัก 42 กกท่อน/.
- ใช้น้าถ่วงและอากาศให้ลอยตัว
SKIMMER แบบ DISC
ตัว
1
1
เก็บคราบน้ามันได้ไม่น้อยกว่า
.ม.ลบ 10/ชั่วโมง
SKIMMER แบบ WEIR
ตัว
1
1
เก็บคราบน้ามันได้ไม่น้อยกว่า
30 ตัน/ชั่วโมง
หมายเหตุ: การค้านวณมวลของน้ามันที่รั่วไหลพิจารณาจาก Mogas และ Fuel Oil ที่ความถ่วงจ้าเพาะ (Specific Gravity) เท่ากับ 0.74 และ 0.99 ตามล้าดับ
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ม้วน

สถานที่เก็บ
โรงเก็บอุปกรณ์ ท่าเทียบเรือ
1
4

ความสามารถของอุปกรณ์
สาหรับการเก็บกู้น้ามัน/1
3,560,000-2,664,000 ตัน/1

1,683,000-1,258,000 ตัน/1

78,000-58,300 ตัน/1

ตัน 9.9-7.4/ชั่วโมง/1
30 ตัน/ชั่วโมง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขันตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีน้ามันรั่วไหลลงทะเล สามารถสรุปได้ดังนี (รูปที่ 2.8-9)
 พนักงานปฏิบัติการที่พบเห็นเหตุการณ์ต้องด้าเนินการดังนี
 หยุดการรั่วไหล หยุดการสูบถ่าย ปิดวาล์วสกัดที่เรือและที่ท่าเรือ
 หยุดยังหรือกักเก็บการรั่วไหลของน้ามันจากแหล่งต้นเหตุ หากสามารถท้าได้
 หยุดการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ลงเรือในท่าเรือข้างเคียง และแจ้งการเตรียมพร้อมเหตุฉุกเฉิน
 ประเมินความเสี่ยงต่ออัคคีภัย และหาทางป้องกันการเกิดประกายไฟใด ๆ
 รายงานผู้บังคับบัญชา (ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะ)
 ผู้จั ด การแผนกปฏิ บั ติ ก ารกะไปที่ เ กิ ด เหตุ เพื่อ ประเมิ น สถานการณ์แ ละบั น ทึ ก ข้ อ มู ลลงใน
แบบฟอร์ ม Oil Spill แล้ว รายงานต่อ ผู้บั ง คับ บัญ ชาตามสายงานและแผนกวิศ วกรรมความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกเป็นผู้พิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินและ
ยกเลิ ก ภาวะฉุ ก เฉิ น (การกระจายข่ า วมี ก ารแจ้ ง ขั นตอนของน้ า มั น ที่ รั่ ว ไหลด้ ว ยทุ ก ครั ง)
นอกจากนี ยังมีสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน แบ่งเป็นกรณี ได้แก่ สัญญาณฉุกเฉิน สัญญาณรวม
พล สัญญาณอพยพ และสัญญาณปลอดภัย
 การด้าเนินการก้าจัดคราบน้ามัน ท้าตามขันตอนของแผนฉุกเฉินการก้าจัดคราบน้ามันขันที่ 1
ขันที่ 2 และ ขันที่ 3
 ผู้จัดการแผนกที่เกิดเหตุ เขียนรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุตามระเบียบของ ปอน.
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รูปที่ 2.8-9 ขั้นตอนการปฏิบัติเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉินกรณีน้ามันรั่วไหลลงทะเล

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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2.8.4.3

ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของพาราไซลีนในทะเล
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของพาราไซลีนในทะเล ดังแสดงในเอกสารแนบ 2-21 ประกอบด้วย
 เหตุการณ์สมมุติกรณีที่เกิดพาราไซลีนรั่วไหลบริเวณต้าแหน่งต่างๆ
 แนวทางการรับสถานการณ์ (Emergency Response)
 โอกาสและเกิดความเสียหายในกรณีเหตุการณ์ควบคุมไม่ได้
 วัตถุประสงค์การจัดท้าแผนฉุกเฉิน
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 แผนผังจุดเกิดเหตุและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย
 การปฏิบัติในการลดเชือเพลิง และการปฏิบัติในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการก้าจัดคราบน้ามันพาราไซลีน
 ขันตอนการใช้อุปกรณ์ก้าจัดคราบน้ามันพาราไซลีน
 ข้อมูลทั่วไปของท่าเทียบเรือ
 ข้อมูลอื่นๆ อาจเกี่ยวข้อง
 อุปกรณ์ก้าจัดคราบน้ามันประจ้า ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก (ปอน.)
ขันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งระบุวิธีการปฏิบัติและผู้ปฏิบัติในแต่ละขันตอน ดังแสดงใน
รูปที่ 2.8-10
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การปฏิ บตั ิ

ผูป้ ฏิ บตั ิ

ปิดวาล์ว หรือ กด ESD

พนักงานท่าเรือ

น้ามันพาราไซลีน
รัวไหล/หกล้
่
น
Emergency
Response
การแจ้งเตือน

ประเมินสถานการณ์
ของคราบน้ามัน

การกาจัดคราบน้ามัน

Progress Review

แผนฟื้ นฟู

1. แจ้ง Thai Oil ให้ปิด Pump จ่ายเรือ
2. แจ้งเหตุแก่ ผจ.ปฏิบตั กิ ารกะ และ ผจ.คน.ศร.

พนักงานท่าเรือ

1. พิจารณาทิศทางกระแสน้า กระแสลม และปริมาณ
การรัวไหล
่
2. พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ก้าจัดคราบน้ามัน

ผจ.ปฏิบตั กิ ารกะ

1. ใช้ Boom สกัดคราบน้ามันทีร่ วไหล
ั่
2. ใช้ Skimmer ดูดคราบน้ามันภายใน Boom น้ามัน
3. น้า Flexible Floating Storage Tank เก็บน้ามันที่
ปนเปือนคราบน้ามัน (จาก Skimmer)

พนักงานท่าเรือ

1. ประมวลสถานการณ์และจัดท้ารายงานสรุปแถลงแก่
สื่อมวลชน
2. จดบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ลง Log Book

ผจ.ปฏิบตั กิ ารกะ,
พนักงานท่าเรือ

ส้ารวจสภาพแวดล้อมและชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ

ผจ.ปฏิบตั กิ ารกะ,
พนักงานท่าเรือ

รูปที่ 2.8-10 ขั้นตอนการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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ลักษณะโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

2.8.5 การรับเรื่องราวร้องเรียนของคลังน้ามันศรีราชา
การรับเรื่องร้องเรียนของคลังน้ามันศรีราชาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคล
ภายในและการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก รายละเอียดมีดังนี
2.8.5.1

การรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายใน
การรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายใน ปตท. มีหลายวิธีซึ่งจะแตกต่างกันไปตามกรณี ได้แก่
 กรณีต้องการเสนอแนะให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ นัน สามารถเข้าไป
เขียนข้อเสนอแนะได้ในระบบ intranet จากนันผู้จัดการหน่วยงานจะพิจารณาข้อเสนอแนะนันว่า
เข้าข่ายหรือไม่ หากพิจารณาว่าเข้าข่าย จะประเมินและให้คะแนนข้อเสนอแนะนัน ก่อนส่งให้กับ
QSHE BU ให้คะแนนเพิ่มเติมอีกครัง ก่อนแจ้งให้ผู้เสนอแนะรับทราบคะแนน และด้าเนินการ
ปรับปรุงต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 2.8-11

รูปที่ 2.8-11 ขั้นตอนในการเสนอแนะให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของ ปตท.
 กรณีต้องการแจ้งสภาพการที่ต่้ากว่ามาตรฐาน และต้องการให้มีการปรับปรุงให้กลับสู่มาตรฐาน
สามารถเข้าไปเขียนได้ในระบบ Substandard ใน intranet โดยผู้ประสบเหตุสภาพการณ์ที่ต่้า
กว่ า มาตรฐานสามารถเขี ย นรายงานการกระท้ า หรื อ สภาพที่ ต่้ า กว่ า มาตรฐาน ส่ ง ให้ กั บ
ผู้บังคับบัญชาและ QSHE Coordinator/จป. เพื่อรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึนพร้อมติดตามผล
การแก้ไข จากนันผู้บังคับบัญชาจะท้าการประเมินให้คะแนน และมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบ
ไปด้าเนินการแก้ไขและป้องกัน และแจ้งผลการปฏิบัติให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ จากนันจึง
ส่งรายงานให้กับ QSHEBG หรือ SHEBG เพื่อให้คะแนน ก่อนส่งผลให้กับผู้ประสบเหตุและ
ผู้บังคับบัญชาที่รับแจ้งเหตุรับทราบต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 2.8-12
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รูปที่ 2.8-12 ขั้นตอนในการแจ้งสภาพการที่ต่ากว่ามาตรฐานของ ปตท.
 ในกรณีอื่น ๆ ทั่วไปที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทังสองประเภทข้างต้น สามารถร้องเรียนได้ที่ตัวแทน
พนักงานประจ้าหน่วยงาน ซึ่งจะมีการแต่งตังไว้เป็นประจ้าทุกปีและจะมีการประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารเป็นประจ้า
 ในกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับแรงงานสามารถร้องเรียนได้ที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ที่อาคารอเนกประสงค์ ชัน 1 โทรศัพท์ : 0-2537-2116-7
2.8.5.2

การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก
การรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
คลังน้ามันศรีราชาได้จัดระบบในการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอกไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าผลกระทบ
หรือปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึนจากกิจกรรมในการด้าเนินการของคลัง น้ามันศรีราชา จะได้รับการควบคุม
ป้องกันและแก้ไขอย่างเหมาะสม ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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เมื่อพนักงานได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของหน่วยงาน ทังที่เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางวาจา จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาในพืนที่ทราบ ซึ่งหากไม่สามารถด้าเนินการได้ ต้องเขียนรายงาน
ลงในสมุดบันทึกหรือ Check Sheet การปฏิบัติงานประจ้าหน่วยงานภายใน 24 ชั่วโมง รายละเอียดข้อ
ร้องเรียนจะถูกบันทึกลงในแบบฟอร์ม “บันทึกข้อร้องเรียน” แล้วจึงส่งไปยังผู้จัดการหน่วยงานภายใน
เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
การพิจารณาและลงทะเบียนข้อร้องเรียน
ผู้จัดการหน่วยงานพิจารณาข้อร้องเรียนแล้ว จะแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่ร้องเรียน ซึ่งหากเป็นข้อ
ร้องเรียนที่มีผลกระทบร้ายแรงจะต้องน้าเข้าที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขภายใน
24 ชั่วโมง โดยหากพบว่าข้อร้องเรียนนันเกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต้องมีการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุ และแนวทางการป้องกันแก้ไขต่อไป
การติดตามผลการแก้ไข
เพื่อให้การแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด
หัว หน้ า หน่ ว ยงานที่ จั ดท้ า ข้อ ร้ องเรี ย นต้ อ งประสานงานให้ หน่ ว ยงานนั น แก้ไ ขปัญ หาที่ เ กิด ขึ นตาม
ก้าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยต้องจัดท้า รายงานการติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนที่ได้ด้าเนินการแก้ไขใน
รายงานประจ้าเดือนต่อที่ประชุมทบทวนผู้บริหารของหน่วยงานจนเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี ผู้จัดการ
หน่ว ยงานต้ องแจ้ง กลับ ชุมชนใกล้เ คีย ง ลู กค้ าหรื อหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้อ งถึง ปัญหาที่ ได้รั บการแก้ไ ข
เบืองต้นภายใน 30 วัน และส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและส้าเนาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
30 วัน หลังแจ้งกลับผู้ร้องเรียนแล้ว

2.9 พื้นที่สีเขียว
ทางคลังน้ามันศรีราชาได้จัดให้มีพืนที่สีเขียวในบริเวณต่างๆ ภายในคลังฯ ดังแสดงในรูปที่ 2.9-1 โดย
ค้านึงถึงความเหมาะสมของต้าแหน่งที่ตังและสภาพของพืนที่สีเขียวนันๆ โดยพืนที่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็น
อุปสรรคหรือกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่ งทางคลังได้มีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น
ประดู่ โดยในปัจจุบันมีพืนที่สีเขียวทังหมด 64,980 ตารางเมตร หรือ 41 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของ
พืนที่ทังหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้าง
ถั ง เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ของคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชา ไม่ มี ผ ลให้ พื นที่ สี เ ขี ย วของคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชา
เปลี่ยนแปลงไป
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ยูเออี

รูปที่ 2.9-1 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่คลังน้ามันศรีราชา
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บทที่ 3
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงฯ)

3

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ)
การรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึนจาก
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวางท่อพาราไซลีน คลังน้ามันศรีราชา ได้พิจารณาจากรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ดังนี


การวางท่อพาราไซลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิว ซึ่งมีทังในส่วนที่อยู่บนบก และใต้ทะเล



การติดตัง Loading Arm เพิ่มเติมบริเวณชานชาลาท่าเทียบเรือหมายเลข 5 พร้อมระบบปิด
และตัดแยกฉุกเฉิน (Emergency Release Coupler; ESC) และวาล์วหยุดการขนถ่ายฉุกเฉิน
(Emergency Shutdown System; ESD)

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ท้าให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ศึกษาไว้ใน
บางประเด็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง ดังนี


อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ – เนื่องจากกิจกรรมก่อสร้างอาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง และอาจมีการรั่วซึมของพาราไซลีนจากการขนถ่ายซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านคุณภาพอากาศในระยะด้าเนินการ



ระดับเสียง – เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด้าเนินการอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนได้ เช่น เสียง
จากรถ Back Hoe ในกิ จ กรรมก่ อ สร้ า ง การติ ด ตั งท่ อ การปั๊ ม ส้ าหรับ ขนถ่ า ยพาราไซลี น
ในระยะด้าเนินการ เป็นต้น



สภาพสมุทรศาสตร์และคุณภาพน้าทะเล – เนื่องจากมีการขุดร่องเพื่อวางท่อใต้ทะเลในระยะ
200 เมตรแรกจากชายฝั่ ง ท้ าให้ เกิ ด การแพร่ก ระจายของตะกอนซึ่ งอาจส่ งผลกระทบให้
คุณภาพน้าทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม



สภาพนิเวศวิทยาทางทะเล – เนื่องจากมีการขุดร่องเพื่อวางท่อใต้ทะเลในระยะ 200 เมตร แรก
จากชายฝั่ง ท้าให้เกิดการแพร่กระจายของตะกอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางทะเล
ในบริเวณดังกล่าง



การประมงและเพาะเลียงสัตว์น้า – เนื่องจากมีการขุดร่องเพื่ อวางท่ อใต้ทะเลในระยะ 200 เมตร
แรกจากชายฝั่ง ท้าให้เกิดการแพร่กระจายของตะกอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะเลียง
สัตว์น้าบริเวณใกล้เคียงพืนที่โครงการได้

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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การคมนาคมทางบก – เนื่องจากมีการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทังคนงานก่อสร้าง
จึงอาจท้าให้เกิดผลกระทบต่อการคล่องตัวของการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 และทาง
หลวงหมายเลข 7 ได้
การคมนาคมทางน้า – เนื่องจากมีการขนส่งพาราไซลีนผ่านทางเรือเพิ่มขึน ดังนันจึงอาจส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยในการขนถ่ายและปริมาณการจราจรทางน้าบริเวณดังกล่าว
น้ าใช้ แ ละพลั งงานไฟฟ้ า – เนื่ อ งจากกิ จ กรรมก่ อสร้างมี ค วามจ้าเป็ น ต้ อ งใช้ น้ า รวมถึ งใน
ระหว่างด้าเนินการที่มีกิจกรรมการสูบถ่ายจึงมีความจ้าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึน
ขยะมูลฝอยและกากของเสีย – เนื่องจากการด้าเนินโครงการจะมีขยะมูลฝอยเกิดขึนทังระยะ
ก่อสร้างและระยะด้าเนินการ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม – เนื่องจากมีคนงานต่างถิ่นและครอบครัวเข้ามาท้างาน ท้าให้เกิดการ
หมุ น เวี ย นทางเศรษฐกิ จ แต่ ในขณะเดี ย วกั น ก็ อ าจเกิ ด ปั ญ หาด้ านสั งคม ยาเสพติ ด และ
อาชญากรรม
สุขาภิบาลและสาธารณสุข – เนื่องจากกิจกรรมก่อสร้างจะมีคนงานต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในพืนที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพด้านโรคระบาด และอุบัติเหตุต่อประชาชนที่อยู่ในพืนที่
ศึกษา และในระยะด้าเนินการพาราไซลีนเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึง
อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากอุบัติเหตุในการด้าเนินงาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – เนื่องจากสารพาราไซลีนเป็นสารไวไฟดังนันหากเกิด
การรั่วไหลอาจท้าให้เกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยได้

ดังนันรายละเอียดสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ใช้ในการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ มีรายละเอียดดังนี

3.1

อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ

3.1.1 สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดชลบุรีมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Climate) โดยได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุม
ตะวัน ตกเฉีย งใต้ ในช่ วงเดื อนสิงหาคม-ตุ ลาคมและได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุม ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีมีฤดูกาลแตกต่างกันอย่างน้อย 3 ฤดู ได้แก่
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ฤดูร้อน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม อากาศค่อนข้างอบอ้าวแต่ไม่ถึงร้อนจัด
ฤดูฝน เดือนมิถุนายน - ตุลาคม มีฝนตกกระจายทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะตกหนักในเขตป่าและ
ภูเขา
ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจัด ท้องฟ้าสดใส ปลอด
โปร่ง และมีแดดตลอดวัน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

3.1.2 อุตุนิยมวิทยา
จากข้อมูลของสถานีตรวจอากาศแหลมฉบัง ซึ่งเป็นสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้กั บ
โครงการมากที่สุด (รูปที่ 3.1-1) สามารถสรุปลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาในคาบ 20 ปี (พ.ศ. 2537 – 2556)
(ตารางที่ 3.1-1) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี










อุณ หภู มิ – อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ตลอดปี มี ค่ าเท่ า กั บ 28.7 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สูงสุ ด เฉลี่ ย
เท่ ากับ 32.0 องศาเซลเซียส โดยเดือนที่มีอุณ หภู มิสูงสุด คื อ เดือนเมษายน และอุณหภู มิ
ต่้าสุดเฉลี่ยเท่ากับ 24.3 องศาเซลเซียส โดยเดือนที่มีอุณหภูมิต่้าสุด คือ เดือนธันวาคม
ความชื นสั ม พั ท ธ์ – ค่ า ความชื นสั ม พั ท ธ์ เป็ น ค่ า ที่ แ ปรผั น ตรงกั บ ปริ ม าณของน้ า ฝนและ
แสงอาทิตย์ แต่จะแปรผกผันกับค่าอุณหภูมิ โดยมีค่าความชืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ
ร้อยละ 72.8 โดยค่าความชืนสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 83.6 โดยเดือนที่มีค่าความชืน
สัมพัทธ์สูงสุด คือ เดือนกันยายนและตุลาคม ส่วนค่าความชืนสัมพัทธ์ต่้าสุดเฉลี่ยเท่ากับร้อย
ละ 64.6 โดยเดือนที่มีค่าความชืนสัมพัทธ์ต่้าสุดเฉลี่ย คือ เดือนธันวาคม
ปริมาณน้าฝน – ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย รวมทังปี มีค่าเท่ากับ 1,150.4 มิลลิเมตร โดยค่าเฉลี่ย
ปริมาณน้าฝนสูงสุดจะอยู่ในเดือนกันยายน มีค่าเท่ ากับ 247 มิลลิเมตร และปริมาณน้าฝน
ต่้าสุดจะอยู่ในเดือนธันวาคม มีค่าเท่ากับ 7.8 มิลลิเมตร และพบว่า จ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย
รวมทังปีเท่ากับ 106 วัน
ความกดอากาศ – ความกดอากาศเฉลี่ยตลอดปี มีค่าเท่ากับ 1,009.31 เฮคโตปาสคาล โดยมี
ค่าความกดอากาศสูงสุดที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 1,022.01 เฮคโตปาสคาล ในเดือนมีนาคมและ
ความกดอากาศต่้าสุดที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 999.95 เฮคโตปาสคาล ในเดือนมิถุนายน
ความเร็วและทิศทางลม – สภาพความเร็วลมพืนผิวเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 7.3 นอต โดยความเร็ว
ลมเฉลี่ยน้อยที่สุดจะอยู่ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นลมที่พั ดมาจากทิศ ตะวันออก และเดือนที่ มี
ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยพัดมาจากตะวันตกเฉียงใต้

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

รูปที่ 3.1-1 ที่ตั้งสถานีตรวจอากาศแหลมฉบัง
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.1-1 สภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศแหลมฉบัง ปี พ.ศ. 2537 - 2556
ปัจจัย
ความกดอากาศ ค่าเฉลี่ย
(hPa)
ค่าเฉลี่ยรายวัน
ค่าสูงสุดที่วัดได้
ค่าต่้าสุดที่วัดได้
อุณหภูมิ (องศา ค่าสูงสุดเฉลี่ย
เซลเซียส)
ค่าสูงสุดที่วัดได้
ค่าสูงต่้าเฉลี่ย
ค่าต่้าสุดที่วัดได้
ค่าเฉลี่ย
ความชืนสัมพัทธ์ ค่าเฉลี่ย
(%)
ค่าสูงสุดเฉลี่ย
ค่าต่้าสุดเฉลี่ย
ค่าต่้าสุดที่วัดได้
ความเร็วลม
ทิศทางลม
(นอต)
ความเร็วลมเฉลี่ย
ความเร็วลมสูงสุด
ปริมาณน้าฝน
ค่าเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
เฉลี่ยจ้านวนวันฝนตก
สูงสุดต่อวัน

ม.ค.
1,012.20
4.40
1,021.66
1,005.90
32.0
39.0
22.3
14.9
28.2
64
77
53
23
E
6.1
30.0
11.3
1.8
42.3

ก.พ.
1,011.10
4.30
1,019.26
1,004.96
32.2
37.5
23.4
16.5
28.5
73
86
62
29
SW
7.0
35.0
18.0
2.6
35.7

มี.ค.
1,010.40
4.50
1,022.01
1,003.60
32.6
37.5
24.5
18.5
28.9
74
86
65
25
SW
8.2
36.0
52.4
5.0
63.8

เม.ย.
1,009.10
4.30
1,015.51
1,003.40
33.4
38.1
25.5
19.2
29.7
74
87
65
44
SW
7.1
50.0
65.3
6.5
78.4

พ.ค.
1,007.40
3.80
1,013.88
1,002.05
32.7
38.7
25.8
20.0
29.7
75
84
67
43
SW
8.0
50.0
129.4
12.0
87.2

มิ.ย.
1,006.90
3.20
1,012.79
999.95
31.8
36.8
25.7
20.0
29.1
76
84
70
53
SW
9.6
52.0
158.2
13.2
97.9

ก.ค.
1,007.20
3.00
1,012.36
1,000.41
31.2
36.2
25.5
20.1
28.6
77
84
71
56
SW
9.5
48.0
109.3
12.7
80.6

ส.ค.
1,007.40
3.30
1,014.51
1,000.71
31.4
36.7
25.1
21.0
28.7
76
85
69
49
SW
8.7
45.0
112.3
13.2
126.0

ก.ย.
1,008.00
3.90
1,018.34
1,001.44
31.2
35.1
24.4
19.6
28.4
78
88
71
55
SW
7.0
47.0
247.0
17.1
116.2

ต.ค.
1,009.60
4.30
1,016.07
1,002.61
31.5
35.0
23.9
20.0
28.3
78
88
70
45
E
5.1
45.0
201.7
16.0
116.2

พ.ย.
1,010.70
4.20
1,017.48
1,003.76
31.9
38.0
23.4
17.0
28.6
68
79
60
25
N
5.6
30.0
37.7
4.7
36.8

ธ.ค.
1,011.70
4.20
1,018.76
1,005.13
31.8
36.6
22.1
14.0
28.1
62
75
52
30
N
6.0
28.0
7.8
1.2
37.2

ตลอดปี
1,009.31
3.95
1,022.01
999.95
32.0
39.0
24.3
14.0
28.7
72.8
83.6
64.6
23.0
7.3
52.0
1150.4
106.0
126.0

ที่มา : กรมอุตุนยิ มวิทยา, พ.ศ. 2557

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

3.1.3 คุณภาพอากาศ
3.1.3.1 ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากการรวบรวมข้อมูล ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างปี พ.ศ 2554 - 2556 ของกรมควบคุม
มลพิษ พบว่า สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อยู่ใกล้เคียงที่ตังโครงการมากที่สุด คือ สนามกีฬาเทศบาล
นครแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตังโครงการบริเวณคลังน้ามันศรีราชาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีการติดตามตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ จ้านวน 5 ดัชนี ได้แก่ ก๊าซ
ซั ลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊ าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) ก๊ า ซ
โอโซน (O3) และฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป ซึ่ ง ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน ปี พ.ศ. 2554 – 2556 (ตารางที่ 3.1-2) พบว่า
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ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.0 – 0.058 ส่วนในล้านส่วน อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ที่ก้าหนดให้มีค่าได้ไม่
เกิ น 0.3 ส่ วนในล้ านส่ ว น และค่ าก๊ าซซั ลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ ย 1 ปี มี ค่ าระหว่า ง
0.003 – 0.004 ส่ ว นในล้ านส่ ว น ซึ่ ง อยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่ ว ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2538) ที่
ก้าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.04 ส่วนในล้านส่วน
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.0 – 0.114 ส่วนในล้านส่วน
และค่าเฉลี่ย 1 ปี มีค่าระหว่าง 0.011 – 0.013 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่า
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก้าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน และ 0.03
ส่วนในล้านส่วน ตามล้าดับ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.0 – 3.7 ส่วนในล้านส่วน และ
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง พบว่า มีค่าระหว่าง 0 – 2.93 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2538) ที่ก้าหนดให้มีค่าได้ ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 8 ส่วนในล้านส่วน
ตามล้าดับ
ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.0 – 0.128 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ย
8 ชั่ว โมง มี ค่ าระหว่าง 0.0 – 0.091 ส่ วนในล้ านส่ว น ซึ่ งค่าสู งสุด ที่ ต รวจวัด ได้ ทั งเฉลี่ ย 1
ชั่วโมงและเฉลี่ย 8 ชั่วโมง เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) ที่ก้าหนดให้มีค่าได้ไม่
เกิน 0.10 ส่วนในล้านส่วน และ 0.07 ส่วนในล้านส่วน ตามล้าดับ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)


ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 12.0 – 108 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ย 1 ปี มีค่าระหว่าง 33.5-34.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าอยู่
ในเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ ก้ า หนดให้ มี ค่ า ได้ ไ ม่ เกิ น 120 และ 60
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ

รูปที่ 3.1-2 ตาแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไปบริเวณสนามกีฬา
เทศบาลนครแหลมฉบัง ของกรมควบคุมมลพิษ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง พ.ศ. 2554-2556 ของกรมควบคุมมลพิษ
ปีที่ตรวจวัด
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
มาตรฐาน

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(ส่วนในล้านส่วน)
ค่าเฉลี่ย 1
ค่าเฉลี่ย
ชั่วโมง
1 ปี
0.0-0.056
0.004
0.0-0.043
0.003
0.0-0.058
0.004
1/
0.3
0.042/

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(ส่วนในล้านส่วน)
ค่าเฉลี่ย 1
ค่าเฉลี่ย
ชั่วโมง
1 ปี
0.0-0.091
0.013
0.0-0.071
0.011
0.0-0.114
0.012
3/
0.17
0.033/

ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์
(ส่วนในล้านส่วน)
ค่าเฉลี่ย 1
ค่าเฉลี่ย
ชั่วโมง
8 ชม.
0.0-1.4
0.0-1.20
0.0-1.7
0.0-1.10
0.0-3.7
0.0-2.93
2/
30
92/

ก๊าซโอโซน
(ส่วนในล้านส่วน)
ค่าเฉลี่ย 1
ค่าเฉลี่ย
ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
0.0-0.104
0.0-0.109
0.0-0.091
0.0-0.128
0.0-0.090
4/
0.10
0.074/

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ค่าเฉลี่ย 24
ค่าเฉลี่ย
ชั่วโมง
1 ปี
13.0-108.6
13.6-89.9
33.5
12.0-103
34.6
5/
120
505/

หมายเหตุ: 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว
่ ไป
3/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
4/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว
่ ไป
5/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว
่ ไป
ที่มา : ส่วนแผนงานและประมวลผล ส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, พ.ศ. 2556
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

3.1.3.2 ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
จากการรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ในพืนที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง
หน่ ว ยธุ ร กิ จ น้ า มั น คลั ง ปิ โตรเลี ย มศรี ร าชา (คลั ง น้ า มั น ศรี ร าชา และคลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยา) ระหว่ า งปี
พ.ศ. 2554-2556 จ้านวน 4 สถานี (รูปที่ 3.1-3) คือ


สถานีที่ 1 บริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา บริเวณอาคารรักษาความปลอดภัย



สถานีที่ 2 พื นที่ ใกล้ เคี ย งคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชาและคลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยาบริ เวณชุ ม ชนบ้ า น
เกาะกลาง



สถานีที่ 3 บริเวณอาคารวิเคราะห์คุณภาพ แผนกวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก
(ใกล้คลังก๊าซเขาบ่อยา)



สถานีที่ 4 บริเวณคลังน้ามันศรีราชา (ด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน)

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปส้าหรับดัชนี ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดทัง 2 ดัชนี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24
(พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ก้าหนดให้คา่ ฝุ่นละอองรวม
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
เวลา 24 ชั่วโมง ก้าหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน ตามล้าดับ ส่วนปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม
และสารอิ น ทรีย์ ร ะเหยง่ ายรวมในบรรยากาศโดยทั่ ว ไปนั นปั จุ บั น กรมควบคุ ม มลพิ ษ ยั ง มิ ได้ ก้ าหนด
มาตรฐาน มีรายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณทัง 4 สถานี สรุปดังตารางที่ 3.1-3

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

รูปที่ 3.1-3 ตาแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการ ระยะดาเนินการ
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.1-3 ผลการรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ. 2554-2556 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ

วันที่ตรวจวัด

บริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา บริเวณอาคารรักษาความปลอดภัย
พืนที่ใกล้เคียงคลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยาบริเวณ
ชุมชนบ้านเกาะกลาง
บริเวณอาคารวิเคราะห์คุณภาพ แผนกวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก (ใกล้คลังก๊าซเขาบ่อยา)
บริเวณคลังน้ามันศรีราชา (ด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน)
มาตรฐาน
หมายเหตุ:

* ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
0.034-0.064
0.043-0.053
0.027-0.043
0.047-0.266
0.036-0.041
0.031-0.033
0.025-0.074
0.037-0.044
0.023-0.030
0.025-0.059
0.027-0.031
0.016-0.023
0.33*

ผลการตรวจวัด
SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
THC เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(ส่วนในล้านส่วน)
(ส่วนในล้านส่วน)
<0.0001-0.009
2.85-2.94
0.0020-0.0580
3.77-4.13
ND-<0.0050
3.15-3.42
0.0007-0.0052
2.46-2.65
<0.0010-0.0120
3.54-4.03
ND-<0.0050
3.63-3.78
0.0005-0.0044
2.57-2.65
<0.0010-0.0390
3.66-4.08
ND-<0.0050
3.38-3.57
<0.0001-0.0030
2.18-3.01
0.0040-0.0590
3.71-3.89
ND-<0.0050
3.36-3.36
*
0.12
-

Total VOC เฉลี่ย 24ชั่วโมง.
(ส่วนในล้านส่วน)
1.09-1.28
0.33-0.57
0.32-0.45
0.07-1.19
0.04-0.47
0.36-0.48
0.08-1.24
0.93-2.17
0.45-0.67
0.78-1.40
0.3-1.3
0.37-0.46
-

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป

ND หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ในเขตพื นที่รับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลังหน่วยธุรกิจนา้ มัน คลัง
ปิโตรเลียมศรีราชา (คลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

3.1.3.3 คุณภาพอากาศพื้นฐานจากการตรวจวัด
โครงการได้ ด้ าเนิ น การตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศโดยรอบที่ ตั งโครงการวางท่ อพาราไซลีน คลังน้ า มั น
ศรีร าชา จ้า นวน 4 สถานี (รู ป ที่ 3.1-8) ได้ แ ก่ 1) วั ด ใหม่ เนิ น พยอม 2) คลั ง น้ า มั น ศรี ราชา บริเวณ
ด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน 3) ที่ ท้ าการชุมชนบ้ านทุ่ง และ 4) ชุ มชนบ้านแหลมฉบั ง ระหว่างวัน ที่
12-14 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) และ ฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) จ้านวน 2 สถานี ได้แก่ วัดใหม่เนินพยอม และคลังน้ามันศรีราชา บริเวณ
ด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน นอกจากนันมีการตรวจวัดพาราไซลีนและความเร็วและทิศทางลม (Wind
Speed/Wind Direction) ทัง 4 สถานี รายละเอียดการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์สรุปในตารางที่ 3.1-4
ตารางที่ 3.1-4 รายละเอียดการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพอากาศพื้นฐาน
ดัชนีที่ทาการตรวจวัด
ฝุ่นละอองรวม (TSP)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน (PM10)
พาราไซลีน
ความเร็วลมและทิศทางลม

วิธีวิเคราะห์/วิธีตรวจวัด
Filtering, High Volume Sampling, Gravimetric Method, U.S. EPA,
FRM, 40 CFR part 50, Appendix B to Part 50
PM10: Filtering, High Volume Sampling, Gravimetric Method, U.S.
EPA, FRM, 40 CFR part 50, Appendix J to Part 50
Passive Canister, Gas Chromatographic Mass Spectrometric
Method
Cup Anemometer/Wine Vane

สถานีตรวจวัด
1) และ 2)
1) และ 2)
1), 2), 3) และ 4)
1), 2), 3) และ 4)

ซึ่งผลการตรวจคุณภาพอากาศพืนฐานบริเวณทัง 4 สถานี สรุปได้ดังนี
ฝุ่นละอองรวม (TSP)
จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ พบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย
24 ชั่ ว โมงในบรรยากาศทั ง 2 สถานี ที่ ท้ า การตรวจวั ด มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป โดยจุดที่มีค่าสูงสุดอยู่วัดใหม่เนินพยอม ดังตารางที่ 3.1-5
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ พบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศทัง 2 สถานีที่ท้าการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยจุดที่มีค่าสูงสุดอยู่วัดใหม่เนินพยอม โดยผลการ
ตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 3.1-5
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.1-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2557
ดัชนี
ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

วันที่ตรวจวัด
12 ม.ค. 57
13 ม.ค. 57
14 ม.ค. 57
12 ม.ค. 57
13 ม.ค. 57
14 ม.ค. 57

วัดใหม่เนินพยอม
0.221

คลังน้ามันศรีราชา
0.072

0.179
0.156

0.091
0.087

0.078

0.047

0.066
0.056

0.050
0.050

มาตรฐาน*
0.33*

0.12*

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ที่มา : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด , พ.ศ. 2557 (ส้าเนาผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
แสดงในเอกสารแนบ 3-1)

พาราไซลีน
จากผลการตรวจวัดพาราไซลีนในบรรยากาศ พบว่า ค่าความเข้มข้นของพาราไซลีนที่วัดได้ทัง 4 สถานี
มีค่าระหว่าง น้อยกว่า 0.21 - 7.38 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่สถานี คลังน้ามัน
ศรี ร าชา ซึ่ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ค่ า เป้ า หมายของไซลี น เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง ของรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่การก้าหนดค่ามาตรฐานพาราไซลีนในบรรยากาศ) โดยผลการ
ตรวจวัดนันแสดงได้ดังตารางที่ 3.1-6

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.1-6 ผลการตรวจวัดพาราไซลีนบริเวณสถานีต่าง ๆ รอบพื้นที่โครงการ
ผลการวิเคระห์
ดัชนีที่ตรวจวัด

พาราไซลีน

วันที่ตรวจวัด

หน่วย

วันที่ 12 มกราคม 2557 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 13 มกราคม 2557 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 14 มกราคม 2557 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

คลังน้ามันศรีราชา
บริเวณด้านหน้า
อาคารลานถัง
น้ามัน
5.02
7.38
4.95

ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ที่ทาการชุมชนบ้านทุ่ง วัดใหม่เนินพยอม

2.48
3.63
4.45

2.91
1.91
2.04

1.68
<0.21
1.69

ค่าเป้าหมาย

700 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร*

หมายเหตุ: * ค่าเป้าหมายของไซลีนเฉลีย่ 24 ชั่วโมง ของรัฐแคลิฟอร์เนีย http://environment.gov.ab.ca/info/library/6674.pdf, Alberta Ambient Air Quality Objectives
ที่มา: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, พ.ศ. 2557 (ส้าเนาผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการแสดงในเอกสารแนบ 3-1)
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ความเร็วและทิศทางลม
จากผลการตรวจวัด ความเร็วและทิศทางลมสามารถสรุปผลได้ ดังตารางที่ 3.1-7 ถึงตารางที่ 3.1-10
ส่วนผังลมแสดงได้ดังรูปที่ 3.1-4 ถึงรูปที่ 3.1-6 รายละเอียดแสดงได้ดังนี
สถานีตรวจวัดคลังน้ามันศรีราชา – ความเร็วลมสูงสุดวัดได้มีค่า 4.8 นอต ส่วนความเร็วลมต่้าสุดที่วัดได้
มีค่า 1.6 นอต โดยมีทิศทางลมหลัก คือ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานีตรวจวัดวัดใหม่เนินพยอม - ความเร็วลมสูงสุดวัดได้มีค่า 2.9 นอต ส่วนความเร็วลมต่้าสุดที่วัดได้
0.3 นอต โดยมีทิศทางลมหลัก คือ ลมตะวันออก
สถานีตรวจวัดที่ท้าการชุมชนบ้านทุ่ง - ความเร็วลมสูงสุดวัดได้มีค่า 3.5 นอต ส่วนความเร็วลมต่้าสุดที่วัด
ได้ มีค่า 0.3 นอต โดยมีทิศทางลมหลัก คือ ลมตะวันตกค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ และลมเหนือ
ค่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานีตรวจวัดชุมชนบ้านแหลมฉบัง - ความเร็วลมสูงสุดวัดได้มีค่า 4.9 นอต ส่วนความเร็วลมต่้าสุดที่วัด
ได้ มีค่า 0.8 นอต โดยมีทิศทางลมหลัก คือ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางที่ 3.1-7 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สถานีตรวจวัดคลังน้ามันศรีราชา บริเวณด้านหน้า
อาคารลานถังน้ามัน
ช่วงเวลาที่
ตรวจวัด
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-00.00
00.00-01.00
01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
04.00-05.00

12-13/01/57
ความเร็วลม
ทิศทางลม
2.4
N
2.0
N
2.2
N
2.9
NNE
2.2
N
1.7
NNW
1.9
N
1.8
N
2.4
NNE
2.4
NNE
2.7
NE
2.1
NNW
3.1
N
3.0
NW
3.4
NW
3.9
NNW
3.0
ENE
2.8
NE
3.2
N
2.0
SSE
1.6
E

13-14/01/57
ความเร็วลม
ทิศทางลม
2.2
N
2.5
N
1.9
NE
1.7
NNE
2.5
N
2.1
N
3.7
NE
3.5
NE
2.8
NE
3.9
NE
4.6
NE
3.9
NE
4.1
NE
3.9
ENE
3.4
NE
3.4
ENE
2.8
ENE
2.7
NE
3.1
N
2.8
E
2.3
E

14-15/01/57
ความเร็วลม
ทิศทางลม
4.4
NE
4.2
NE
3.5
NE
3.7
NE
4.1
NE
4.4
NE
3.1
NNE
3.5
NE
2.5
NNE
4.2
NE
4.0
ENE
4.2
ENE
3.7
NE
3.4
ENE
2.7
ENE
3.8
N
4.8
NW
4.4
NW
3.7
NW
2.7
NNE
3.2
NE

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.1-7 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สถานีตรวจวัดคลังน้ามันศรีราชา บริเวณด้านหน้า
อาคารลานถังน้ามัน (ต่อ)
12-13/01/57
ความเร็วลม
ทิศทางลม
2.3
NNW
2.0
NNW
1.6
NNW
1.6
3.9

ช่วงเวลาที่
ตรวจวัด
05.00-06.00
06.00-07.00
07.00-08.00
min
max

13-14/01/57
ความเร็วลม
ทิศทางลม
2.1
NE
2.8
NE
4.3
NE
1.7
4.6

14-15/01/57
ความเร็วลม
ทิศทางลม
2.7
NE
3.5
NE
2.9
NE
2.5
4.8

ที่มา : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, พ.ศ. 2557

ตารางที่ 3.1-8 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สถานีตรวจวัดวัดใหม่เนินพยอม
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-00.00
00.00-01.00
01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
04.00-05.00
05.00-06.00
06.00-07.00
07.00-08.00
min
max

12-13/01/57
WS
0.9
0.8
0.3
0.4
1.2
1.1
1.6
0.4
0.8
1.2
1.1
1.6
0.9
1.4
1.1
0.9
0.5
0.8
1.1
0.3
0.3
1.1
0.7
0.4
0.3
1.6

WD
S
SSW
W
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
W
W
SW
WSW
WSW
S
SSE
SE
S
S
SE
E
E
E

13-14/01/57
WS
0.8
0.4
0.7
0.4
1.1
0.3
1.0
0.8
2.5
2.0
1.4
1.6
1.1
0.9
0.8
1.2
1.1
0.5
0.8
0.3
0.9
1.1
0.3
0.5
0.3
2.5

14-15/01/57
WD
E
E
E
E
E
E
E
SE
SE
SSE
SE
S
S
E
E
E
E
E
E
E
E
ESE
SE
SE

WS
1.6
2.9
2.2
0.5
0.4
0.3
0.6
0.7
0.6
0.4
0.3
1.0
0.3
1.3
2.1
2.4
1.9
1.5
1.4
0.5
0.4
1.1
0.3
0.5
0.3
2.9

WD
E
E
E
E
E
E
WNW
WNW
WNW
WNW
ESE
SE
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
ESE
E

ที่มา : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, พ.ศ. 2557
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.1-9 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สถานีตรวจวัดที่ทาการชุมชนบ้านทุ่ง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-00.00
00.00-01.00
01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
04.00-05.00
05.00-06.00
06.00-07.00
07.00-08.00
min
max

12-13/01/57
WS
1.3
2.4
2.5
1.2
1.8
2.4
2.8
2.1
1.9
1.8
1.4
2.3
0.8
1.5
1.6
1.9
1.3
1.8
1.2
1.9
2.4
2.7
2.3
1.8
0.8
2.8

13-14/01/57
WD
WNW
SW
N
NNE
N
N
N
NNW
NW
NNW
N
WNW
W
WNW
W
NNE
NE
NNE
N
WNW
NW
WNW
WSW
SW

WS
1.5
1.1
3.5
2.4
1.9
2.8
2.5
0.9
0.8
1.1
1.5
2.1
2.6
1.8
1.3
1.7
1.9
1.2
2.4
2.1
2.0
1.1
2.1
2.5
0.8
3.5

14-15/01/57
WD
E
S
WSW
NNE
NNE
NNE
NNE
NNE
NW
N
N
SSE
WNW
NNE
NNE
N
WNW
SW
WNW
NW
N
NNW
NNE
NNE

WS
2.6
1.2
1.9
1.1
2.3
0.3
1.5
1.9
1.7
2.4
2.2
1.9
1.8
1.6
2.0
2.1
2.8
2.9
1.2
1.8
1.4
1.1
1.0
0.6
0.3
2.9

WD
N
NNW
NW
WNW
E
E
WNW
WNW
WNW
N
NNW
NW
WNW
NW
E
NNE
NNW
WNW
WNW
NNW
WNW
NW
WNW
WNW

ที่มา : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, พ.ศ. 2557

ตารางที่ 3.1-10 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สถานีตรวจวัดชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

WS
2.5
2.5
2.1
3.6
4.9
4.8
4.6
4.3
4.4

12-13/01/57
WD
NE
NE
WNW
NNW
NNW
NNW
NNW
NW
NNW

WS
2.5
3.5
3.9
3.7
3.1
2.9
2.7
2.6
2.8

13-14/01/57
WD
NE
NNE
NE
NE
NE
N
N
N
NNW

WS
2.4
3.7
4.1
3.5
2.5
3.8
4.1
4.1
3.7

14-15/01/57
WD
NNE
NE
NE
NE
NNE
NNW
NNW
NNW
NNW

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.1-10 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สถานีตรวจวัดชุมชนบ้านแหลมฉบัง (ต่อ)
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-00.00
00.00-01.00
01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
04.00-05.00
05.00-06.00
06.00-07.00
07.00-08.00
min
max

WS
4.1
3.1
2.4
2.4
2.5
2.5
1.2
1.6
1.4
0.8
0.8
2.1
2.4
2.1
3.0
0.8
4.9

12-13/01/57
WD
NNW
NW
NNW
NNW
NNW
NW
N
NE
NE
NNW
NNW
NNE
NNE
NNE
NE

WS
3.7
3.5
2.9
2.3
3.0
3.3
3.1
2.8
2.0
2.2
2.9
3.2
3.1
2.8
2.8
2.0
3.9

13-14/01/57
WD
NNW
NNW
NNW
N
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

WS
3.9
2.8
2.3
3.0
2.0
2.0
2.6
2.7
3.0
2.5
2.1
2.3
1.6
2.4
3.0
1.6
4.1

14-15/01/57
WD
NNW
N
NNE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NNE
NE
NE
NE
NE

ที่มา : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, พ.ศ. 2557

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

รูปที่ 3.1-4 ผังลมบริเวณสถานีตรวจวัดคลังน้ามันศรีราชา บริเวณด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

รูปที่ 3.1-5 ผังลมบริเวณสถานีตรวจวัดวัดใหม่เนินพยอม
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

รูปที่ 3.1-6 ผังลมบริเวณสถานีตรวจวัดทีท่ าการชุมชนบ้านทุ่ง
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

รูปที่ 3.1-7 ผังลมบริเวณสถานีตรวจวัดชุมชนบ้านแหลมฉบัง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
TSP, PM10
 วัดใหม่เนินพยอม (0705758N, 1451511E)
 คลังนา้ มันศรีราชา บริเวณด้านหน้าอาคารลานถังนา้ มัน (0704601N,1449622E)
VOCs, WS/WD
 วัดใหม่เนินพยอม (0705758N, 1451511E)
 คลังนา้ มันศรีราชา บริเวณด้านหน้าอาคารลานถังนา้ มัน (0704601N,1449622E)
 ที่ท้าการชุมชนบ้านทุ่ง (0706549N, 1449465E)
 ชุมชนบ้านแหลมฉบัง (0703998N,1447478E)

รูปที่ 3.1-8 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการตรวจวัดระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2557
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

3.2

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ระดับเสียง

3.2.1 ผลการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณพืนที่ริมหรือใกล้ถนนบริเวณใกล้พืนที่
โครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2555 จากรายงานกรมควบคุมมลพิษ มีจ้านวน 1 สถานี (ดังตารางที่ 3.2-1)
คือ บริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบลแหลมฉบัง (ปัจจุบัน คือ ส้านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง) ห่างจาก
โครงการไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่มี
ค่ าอยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐานระดั บเสี ยงทั่ วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 15
(พ.ศ. 2540) ยกเว้นค่าสูงสุดของการตรวจวัด ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานฯ ผลการตรวจวัดแสดง
ดังตารางที่ 3.2-1
ตารางที่ 3.2-1 ผลการรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิระดับเสียงโดยทั่วไปในบริเวณพื้นที่ริมหรือใกล้ถนน ในช่วงปี
พ.ศ. 2553-2555
สถานีตรวจวัด
ส้านักงานเทศบาลต้าบลแหลมฉบัง
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ช่วงที่ตรวจวัด2/

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(เดซิเบลเอ)

2553
2554
2555

50.1 – 69.6
55.9 – 68.4
55.0 – 74.0
1/
มาตรฐาน
70
1/
หมายเหตุ: อ้างอิงตามมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
โดยมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปก้าหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
2/ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดทังปี
- ปี พ.ศ. 2553 จ้านวนวันที่ตรวจวัด 314 วัน
- ปี พ.ศ. 2554 จ้านวนวันที่ตรวจวัด 361 วัน
- ปี พ.ศ. 2555 จ้านวนวันที่ตรวจวัด 215 วัน
ที่มา: ส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, พ.ศ. 2555

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

รูปที่ 3.2-1 ตาแหน่งสถานีตรวจวัดระดับเสียงบริเวณสานักงานเทศบาลตาบลแหลมฉบัง
ของกรมควบคุมมลพิษ

3.2.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ศึกษา
ในการศึ ก ษาครั งนี ทางบริ ษั ท ที่ ป รึก ษาได้ มี ก ารตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งของพื นที่ โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียงจ้านวน 2 สถานี คือ คลังน้ามันศรีราชา บริเวณด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน และ วัดใหม่เนิน
พยอม ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2557 ดัชนีตรวจวัดประกอบด้วย ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ระดับเสียงกลางวันและกลางคืน ในการตรวจวัดครังนี
ทางบริษัทที่ปรึกษาได้ท้าการตรวจวัดตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับ
เสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
พ.ศ. 2553 โดยผลการตรวจวัดแสดงไว้ดังตารางที่ 3.2-2 สรุปได้ดังนี
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สถานีวัดใหม่เนินพยอม ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 56.2 – 57.2 เดซิเบลเอ
และค่าระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 66.0 – 70.0 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบกับกับ ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป ได้ก้าหนดค่ามาตรฐานของระดั บเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล และ
ค่ามาตรฐานของระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบล พบว่า ระดับเสียงที่วัดได้ มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)


คลังน้ามัน ศรีราชา ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 55.5 – 57.4 เดซิเบลเอ
และค่าระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 59.1 – 63.7 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบกับกับประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป ได้ก้าหนดค่ามาตรฐานของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
และค่ามาตรฐานของระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบว่า ระดับเสียงที่วัดได้มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
สถานีตรวจวัด
วัดใหม่เนินพยอม
คลังน้ามันศรีราชา
บริเวณหน้าอาคารลานถังน้ามัน
มาตรฐาน*

วันที่
12/1/2014
13/1/2014
14/1/2014
12/1/2014
13/1/2014
14/1/2014

ดัชนีตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษา (dB(A))
LAeq(1,24hr)
Lamax
LA90
Ladn
56.2
66.0
46.5
58.9
57.2
70.0
48.7
60.0
56.5
69.8
49.6
60.1
55.5
59.1
51.6
60.9
57.4
63.7
56.5
61.9
57.0
62.1
58.4
62.3
70
115
-

หมายเหตุ * ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรือ่ งก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป
ที่มา : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, พ.ศ. 2557
(ส้าเนาผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการแสดงในเอกสารแนบ 3-2)

3.3

คุณภาพน้าทะเล

3.3.1 ผลการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 จากรายงานคุณภาพน้าทะเล
ชายฝั่ง ของส้านักจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ พบว่า คุณภาพน้าทะเลบริเวณจังหวัดชลบุรี รวม
6 สถานี (รูปที่ 3.3-1) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้าทะเลเพื่อการ
อุต สาหกรรมและท่ าเรือ) และเรื่องก้าหนดมาตรฐานคุ ณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 6 (คุ ณภาพน้ าทะเล
ส้าหรับเขตชุมชน) ยกเว้นปริมาณแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มและปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนที่มีค่าส่วนใหญ่
เกิ นเกณฑ์ ม าตรฐานฯ ส่วนปริม าณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสและปริม าณน้ ามั นและไขมั น มีค่ าเกิ นเกณฑ์
มาตรฐานฯ ในบางครัง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.3-1

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

รูปที่ 3.3-1 ตาแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งบริเวณจังหวัดชลบุรี
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.3-1 ผลการรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งบริเวณจังหวัดชลบุรชี ่วงปี พ.ศ. 2553-2556
สถานี

ประเภทคุณภาพ
น้าทะเล

1

6

2

6

3

5

4

5

5

5

6

5

ค่ามาตรฐาน1/

แอมโมเนียรูป
ที่ไม่มีอิออน
(ไมโครกรัม/ลิตร)
0.881
2.00-18.08
2.3-5.5

ฟอสเฟตฟอสฟอรัส
(ไมโครกรัม/ลิตร)
7.7-45.0
-

ไนเตรทไนโตรเจน
(ไมโครกรัม/ลิตร)
21-83
1.1-8.6
31.0-63.0

แบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทั้งหมด
(MPN/100มิลลิลิตร)
3,500.0
790.0-4,900.0
23.0-220.0

7.52-13.70
1.58
16.26
1.713
3.0-18.36
7.53-9.74
1.241
1.00-2.02

8.41-28.20
9.3-72.0
6-40
2.32-16.80
23-36
-

57.10-156.0
27.0-78.0
30
15.0-30.0
0.9-34.0
38.20-584.0
2.1-19.0
<0.1-22.0

4,600-54,000
2,400.0-35,000.0
1,700.0
14.0-240.0
230.0
<1.8-7,900
23.0-79.0
230.0-1,300.0

1.2-10.8

-

15.0-387.0

49.0-540.0

7.46-12.30
5.311
2.00-4.57
3.7-10.5

12.40-14.00
69-217
-

10.30-58.90
2.4-162.0
2.5-29.0
27.0-67.0

14.0-280
<1.8-2,400.0
330.0-3,300.0
23.0-230.0

มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

24.50-27.88
0.179
2.00-4.85
1.4-5.5

56.70-105.00
30-38
-

56.10-138.00
7.1-41.0
27.0-33.1
9.0-175.0

3,800-4,900
6.8-33.0
330.0-1,300.0
23.0-27.0

มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

7.51-10.6
ไมเกิน 70
ไมโครกรัม/ลิตร

7.54-7.82
ไม่เกิน 45
ไมโครกรัม/ลิตร

23.00-23.5
ไม่เกิน 60
ไมโครกรัม/ลิตร

<1.8-22.0
ไม่เกิน 1,000
MPN/100 มิลลิลิตร

พ.ศ.

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)

ความเค็ม
(psu)

ความเป็น
กรด-ด่าง

ความโปร่ง
แสง (เมตร)

ออกซิเจนละลาย
(มิลลิกรัม/ลิตร)

การนาไฟฟ้า
(มิลลิซีเมนต์/ชม.)

สารแขวนลอย
(มิลลิกรัมลิตร)

2553
2554
2555

30.0-31.6
29.4-30.8
29.9-30.8

7.46-7.54
8.0-8.5
8.09-8.11

1.0
0.5-1.5
2.0-2.5

4.76-4.93
6.05-7.22
4.94-5.71

53.70
17.65-50.7
46.10-52.87

15-32
7.6-20.6
27.6-62.3

2556
2553
2554
2555
2556
2553
2554
2555
2556
2553
2554

28.7-29.1
30-31.6
31.3
29.9-32.1
29.0
29.5-30.8
30.1-32.9
29.3

30.8
9.2-31.1
26.7031.30
28.8-30.7
30.9
9.2
30.9
23.9-31.1
30.7-31.1
30.9
25.2-30.2

7.78
7.64-7.71
8.3
7.33-7.9
8.13
8.04
7.71-8.09
8.11

2.5-0.6
1.5
0.5
1.5
1.8
1.0-3.5
2.0
2.0

3.46-5.02
4.29-5.12
6.46
6.35-6.43
5.06-6.49
4.08-4.99
3.27-5.51
4.86-4.91

48.63-50.67
53.80
17.74
54.40
51.6
49.90-50.75
56.10
42.92-50.6

9-26.0
15-20
5.0
4.4-41
3.1-8.8
7-44.0
5.4-9.5
2.2-9.5

2555

29.8-29.9

1.5-4.0

4.00-6.31

49.15-53.60

45.0-63.6

2556
2553
2554
2555

29.4-30.7
32.1-32.2
29.1-29.3
29.7-31.0

2.0-4.0
0.2
2.0
0.3-0.5

4.11-5.50
6.28-8.11
4.92-5.72
4.54-5.72

47.57-51.35
52.40
36.17-49.8
43.68-54.2

10.0-18.0
17.0-19.0
3.0-7.7
92.0-192.0

2556
2553
2554
2555

30.1-31.1
29.9-33.7
28.9-29.7
29.9-30.2

1.0-1.2
3.5
2.0-5.06
2.5-4.0

3.33-5.99
5.56-6.35
4.86-5.62
5.32-5.67

44.98-51.90
56.10
33.99-52.7
53.00-53.63

6.0-75
4.9-5.8
1.5-6.1
52.1-61.0

2556

29.1-30.6
มีค่าเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึนไม่เกิน 2
องศาเซลเซียสจาก
สภาพธรรมชาติ

29.138.05-8.10
31.80
30.8-30.9
8.06
29.7
7.36-8.09
23.1-29.9
8.00-8.08
26.107.80-8.0
31.55
30.0-28.9
7.93
31.1
7.28-7.33
21.2-31.3
8.1
31.508.02-8.14
31.70
30.7-31.4
7.95
เปลี่ยนแปลง 7.0 - 8.5
ได้ไม่เกิน
กว่า 10%
ของค่าต่้าสุด

มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นในการวัดครัง 1
และเห็นในการวัดครัง 2
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองเห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นในการวัดครัง 1
และเห็นในการวัดครัง 2
มองไม่เห็นในการวัดครัง 1
และเห็นในการวัดครัง 2
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

4.32-5.81
ไม่น้อยกว่า 4
มิลลิกรัม/ลิตร

48.03-50.18
-

1.0-6.0
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน
ไม่เกินผลรวมของ
ค่าเฉลี่ยบวกค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของค่าเฉลี่ยนัน ๆ

ที่มา : ส้านักจัดการคุณภาพนา้ กรมควบคุมมลพิษ, พ.ศ. 2556
หมายเหตุ: สถานี 1 หมายถึง สถานีอ่าวอุดม (สะพานปลา) 1
สถานี 2 หมายถึง สถานีอ่าวอุดม (สะพานปลา) 2
สถานี 3 หมายถึง หัวแหลมฉบัง
สถานี 4 หมายถึง ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนกลาง)
สถานี 5 หมายถึง ท่าเรือแหลมฉบัง(ตอนท้าย)
สถานี 6 หมายถึง ท่าเรือแหลมฉบัง

2.0-4.0
ลดลงจาก
สภาพ
ธรรมชาติไม่
เกินกว่า 10%
จากค่าต่้าสุด

น้ามันและไขมัน

- หมายถึง ไม่มีผลการตรวจวัด
1/ หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งประเภทที่ 5 และค่ามาตรฐานคุณภาพนา
้ ทะเลชายฝัง่ ประเภทที่ 6 เป็นค่าเดียวกัน
ขีดเส้นใต้ คือ ค่าที่ไม่อยู่ในมาตรฐาน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

3.3.2 ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
จากการรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเลในรายงานผลการติดตามมาตรการป้องกันและ
แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ
ประกอบด้วย
ระยะก่อสร้าง
จากการรวบรวมผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเลในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยาย
ท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระยะก่อสร้าง
ในปี พ.ศ. 2556 จ้านวน 5 จุดตรวจสอบ (ดังรูปที่ 3.3-2) ได้แก่
จุดตรวจสอบที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ หมายเลข 6 คลังน้ามันศรีราชา
จุดตรวจสอบที่ 2 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือกลางทะเล หมายเลข 4 คลังน้ามันศรีราชา
จุดตรวจสอบที่ 3 บริเวณแนวท่อขนส่งน้ามันใต้ทะเล คลังน้ามันศรีราชา
จุดตรวจสอบที่ 4 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือหมายเลข 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา
จุดตรวจสอบที่ 5 บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ไปทางทิศใต้ 1 กิโลเมตร
เมื่ อ น้ าผลการตรวจวิ เคราะห์ เที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานตามประกาศกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้าทะเลเพื่อการ
อุตสาหกรรมและท่าเรือ) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทะเลมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนี
ที่ท้าการตรวจวิเคราะห์ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-2
ระยะดาเนินการ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ในเขตพืนที่รับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและ
คลังหน่วยธุรกิจน้ามัน คลังปิโตรเลียมศรีราชา (คลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) ระหว่างปี
พ.ศ. 2553-2556 จ้านวน 6 สถานี (ดังรูปที่ 3.1-3) ได้แก่
สถานีที่ 1 บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซ คลังก๊าซเขาบ่อยาไปทางทิศใต้ 100 เมตร
สถานีที่ 2 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซ คลังก๊าซเขาบ่อยา
สถานีที่ 3 บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซ คลังก๊าซเขาบ่อยาไปทางทิศเหนือ 100 เมตร
สถานีที่ 4 บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ามัน คลังน้ามันศรีราชาไปทางทิศใต้
สถานีที่ 5 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือขนส่งน้ามัน คลังน้ามันศรีราชา
สถานีที่ 6 บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ามัน คลังน้ามันศรีราชาไปทางทิศเหนือ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

เมื่ อ น้ าผลการตรวจวิ เคราะห์ เที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานตามประกาศกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทะเล ประเภทที่ 5 (คุณภาพน้าทะเลเพื่อการ
อุ ต สาหกรรมและท่ า เรื อ ) พบว่ า ผลการตรวจวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพน้ าทะเลส่ ว นใหญ่ มี ค่ า อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเว้นในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 พบคราบน้ามันที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ารายละเอียด
ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.3-2

3-27

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา
และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
(วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.3-2 คุณภาพน้าทะเลบริเวณท่าเทียบเรือคลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2556
สถานี

ความลึก
(m)

อุณหภูมิ
(C)

ความ
เป็น
กรด-ด่าง

ความ
โปร่งใส
(m)

ออกซิเจน
ละลาย
(mg/l)

สารละลาย
ทั้งหมด
(mg/l)

ความเป็นด่าง
(mg/l CaCO3)

ความเค็ม
(ppm)

ไนเตรท –
ไนโตรเจน
(µg/l)

ฟอสเฟตฟอสฟอรัส
(µg/l)

บีโอดี
(mg/l)

น้ามันและ
ไขมัน
(mg/l)

การนา
ไฟฟ้า
(µS/cm)

ไนโตรเจน
ทั้งหมด
(mg/l)

แบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์ม
(MPN/100 ml)

แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด
(MPN/100 ml)

-

31
31
31
31
31

7.9 - 8.3
8.0 - 8.3
8.1 - 8.3
7.9 - 8.3
7.8 - 8.3

1.0 - 6.0
2.0 - 5.0
1.2 - 2.5
1.3 - 5.0
1.5 - 5.0

5.9 - 6.0
5.8 - 6.1
5.9 - 6.0
5.9
5.7 - 6.0

-

-

-

-

28.0 - 31.4
29.1 - 31.4
28.0 - 31.3
28.7 - 31.4
28.7 - 31.4

-

-

N.D. - 08
N.D. - 0.5
N.D. - 0.8
N.D. - 0.7
N.D. - 0.8

สังเกตไม่พบ
สังเกตไม่พบ
สังเกตไม่พบ
สังเกตไม่พบ
สังเกตไม่พบ

-

-

-

-

2553

15.8 – 17.7

29.0 – 31.4

8.2 – 8.4

1.5 – 1.7

6.4 – 7.1

4.2

10.0 –
45.0

110.0

25.2 – 32.4

0.001

N.D.

2.0 – 9.0

1.0

5.5 – 5.6

<2.0

<2.0

7.0 – 7.2

-

<2.5 – 7.7

100.0 – 101.0

24.5 – 31.9

<0.1 – 10.0

36.0 – 42.0

1.1 – 2.0

0.8 – 1.4

2.0 – 62.0

2.0 – 11.0

2.8 – 3.3

6.7 – 7.2

-

5.0 – 8.0

108.0 – 113.0

22.6 – 31.1

30.0 – 40.0

10

<2.0 – 3.0

N.D.

2.0 – 33.0

2.0 – 33.0

8.0 – 8.1

2.0 - 2.4

6.0 – 7.0

-

<10.0

104 - 112

18.9 - 28

N.D. – 0.19

<0.01 0.03

<2.0 - 4.0

<0.05 0.35

<1.8 – 4.0

<1.8 – 6.8

29.0 – 31.8

8.2 – 8.3

1.7 – 1.8

6.3 – 8.6

3.0

7.0 – 18.0

80.0 – 100.0

26.3 – 31.4

0.04

0.084

2.0 – 11.0

5.6 – 6.4

<2.0

<2.0

-

29.0 – 29.2

8.2 – 8.4

2.0 – 2.5

7.2 – 7.3

-

3.4 – 4.4

101.0 – 104.0

24.4 – 32.0

<0.1 – 16.0

31.0 – 45.0

1.3 – 2.1

0.3 – 6.4

2.0 – 32.0

2.0 – 4.5

2555

-

29.3 – 33.2

8.1 – 8.2

2.8 – 3.1

6.5 – 7.6

-

5.0

108.0 – 113.0

22.9 – 31.0

10.0 – 30.0

20.0

<2.0 – 3.0

N.D.

<1.8 – 17.0

<1.8 – 26.0

2556

-

30.4 - 33.4

7.6 – 8.1

2.0 - 2.8

7.0

-

<10.0

115 - 116

18.9 - 28.2

N.D. – 0.03

N.D. <0.01

<2.0 - 5.0

0.25 –
0.89

<1.8 – 4.5

<1.8 – 9.3

2553

15.9 – 16.4

29.0 – 31.5

8.2 – 3.9

1.8 – 2.2

6.3

2.8

8.0 – 20.0

90.0 – 120.0

24.6 – 30.3

0.031

N.D.

2.0 – 7.0

5.1 – 5.8

<2.0 – 9.0

<2.0 – 4.0

2554

-

29.0

8.3 – 8.4

2.0 – 3.0

7.6

-

3.4 – 4.4

98.0 – 100.0

24.4 – 32.1

1.0 – 22.0

43.0

1.4 – 2.2

0.3 – 5.6

4.0 – 4.5

7.8 – 11.0

2555

-

29.4 – 36.4

8.1 – 8.2

3.6 –
16.3

6.6 – 6.7

-

<5.0 – 6.0

106.0 – 111.0

22.6 – 31.0

2.0 – 30.0

10.0

<2.0

N.D.

<1.8 – 4.5

<1.8 – 7.8

2556

-

30.1 - 32.4

8.1 - 8.9

2.0 - 2.3

7.0

-

<10.0

2,280.0 –
28,887.0
34,536.2 –
35,996.9
30,250.0 –
36,200.0
35,650 –
43,800
3,070.0 –
30,224.0
31,050.0 –
33,365.9
30,550.0 –
36,500.0
35,100 –
46,300
4,000.0 –
31.007.0
31,911.1 –
33,120.0
29,650.0 –
36,533.0
31,500 44900

2554

-

29.0 – 29.1

8.4 – 8.9

2.0 – 2.2

2555

-

29.3 – 30.2

8.1 – 8.2

2556

-

30.1 - 33.3

2553

19.1 – 20.2

2554

113.0 – 115.0

28.2 – 28.7

N.D. <0.01

<0.01 -0.03

<2.0 - 5.0

0.39 0.40

<1.8 – 2.0

<1.8 – 6.8

2553

7.2 – 7.8

29.0 – 32.1

8.0 – 8.3

1.5 – 2.6

6.2 – 6.4

4.9

4.8 – 14.0

100.0 – 110.0

23.5 – 29.0

0.031

N.D.

2.0 – 7.0

5.1 – 6.4

<2.0

<2.0

2554

-

28.9 – 29.0

8.3

1.5 – 1.6

6.5 – 6.9

-

2.6 – 12.9

100.0 – 101.0

24.3 – 32.2

2.0 – 14.0

17.0 – 45.0

1.4 -1.6

2.3 – 2.8

7.8 – 8.0

17.0 – 49.0

2555

-

29.5 – 33.6

8.0 – 8.2

2.4 – 3.0

6.7 – 7.0

-

<5.5 – 6.0

101.0 – 113.0

22.0 – 30.9

10.0 – 60.0

10

<2.0

N.D.

2.0 – 6.8

2.0 – 22.0

2556

-

32.3

8.1

1.5

7.0

-

<10.0

114.0

28.2

N.D.

0.03

4.0

0.38

<1.8

<1.8

ปี พ.ศ.

ระยะก่อสร้าง
จุดตรวจสอบที่ 1
2556
จุดตรวจสอบที่ 2
2556
จุดตรวจสอบที่ 3
2556
จุดตรวจสอบที่ 4
2556
จุดตรวจสอบที่ 5
2556
ระยะดาเนินการ
คลังก๊าซเขาบ่อยา
สถานี 1

สถานี 2

สถานี 3

สาร
ความขุ่น
แขวนลอย
(NTU)
(mg/l)

ไม่มีคราบ
น้ามันลอย
มองเห็นด้วย
ตาเปล่า
มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า
<0.1 **
ไม่มีคราบ
น้ามันลอย
มองเห็นด้วย
ตาเปล่า
มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า
<0.1**
มีคราบน้ามัน
ลอย
มองเห็นด้วย
ตาเปล่า
มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า

2,050.0 –
45,060.0
39,000.0 –
49,500.0
35,600.0 –
47,600.0
45,999 –
47,000
1,980.0 –
45,000.0
39,000.0 –
49,600.0
36,100.0 –
47,500.0
46,000 –
46,900
2,000.0 –
44,100.0
39,100.0 –
49,500.0
35,700.0 –
47,300.0
46,000 –
46,900

คลังน้ามันศรีราชาเขาโพธิ์ใบ
สถานี 4

3,950.0 –
31,349.0
27,728.6 –
31,195.0
29,380.0 –
34,500.0
34,000

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

<0.1 – 1.0
ไม่มีคราบ
น้ามันลอย
มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า

2,100.0 –
43,650.0
39,000.0 –
49,500.0
34,800.0 –
47,300.0
46,200
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.3-2 คุณภาพน้าทะเลบริเวณท่าเทียบเรือคลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2556 (ต่อ)
สถานี

สถานี 5

สถานี 6

มาตรฐาน1/

ปี พ.ศ.

ความลึก
(m)

อุณหภูมิ
(C)

ความ
เป็น
กรด-ด่าง

ความ
โปร่งใส
(m)

ออกซิเจน
ละลาย
(mg/l)

2553

8.5 – 9.3

29.0 – 30.0

8.2 – 8.3

1.4 – 2.6

6.1 – 6.4

5.0

7.6 – 23.0

2554

-

29.0 – 29.1

8.3

1.5

6.5 – 7.1

-

9.0 – 14.1

2555

-

29.6 – 33.5

8.1 – 8.2

2.1 – 3.1

6.7 – 7.0

-

8.0 – 10.0

2556

-

30.0 - 32.3

8.1

1.5 – 2.0

7.0

-

<10.0

2553

6.0 – 7.2

29.0 – 31.8

8.2 – 8.3

1.6 – 2.7

6.0 – 6.3

4.1

3.5 – 22.0

2554

-

28.9 – 29.0

8.3

1.5 – 1.6

6.6 – 7.1

-

8.9 – 15.7

2555

-

29.5 – 37.1

8.2

1.9 – 3.1

6.1 – 6.6

-

6.0 – 8.0

2556

-

30.1 - 33.3

8.0 - 8.1

1.4 – 2.0

7.0

-

<10.0 21.0

7.0-8.5

ลดลงจาก
สภาพ
ธรรมชาติ
ไม่เกิน
กว่า 10%
จากค่า
ความ
โปร่งแสง

-

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึนไม่
เกิน 2 C

≥4

สาร
ความขุ่น
แขวนลอย
(NTU)
(mg/l)

-

-

สารละลาย
ทั้งหมด
(mg/l)
2,600.0 –
25,589.0
28,260.0 –
31,390.9
29,900.0 –
34,300,.0
28,400 –
44,800
3,300.0 –
31,065.0
27,587.5 –
31,876.9
29,640.0 –
35,150.0
33,600 –
44,000

ความเป็นด่าง
(mg/l CaCO3)

ความเค็ม
(ppm)

ไนเตรท –
ไนโตรเจน
(µg/l)

ฟอสเฟตฟอสฟอรัส
(µg/l)

บีโอดี
(mg/l)

น้ามันและ
ไขมัน
(mg/l)

110.0

25.9 – 32.0

0.239

N.D.

2.0 – 8.0

1.0

99.0 – 100.0

24.4 – 32.2

1.0 – 12.0

32.0 – 44.0

1.6

101.0 – 111.0

21.9 – 30.9

13.0 – 30.0

10.0

<2.0 -3.0

114.0 – 141.0

28.2 – 28.9

N.D. <0.01

N.D. <0.01

<2.0

100.0 – 110.0

25.2 – 33.0

0.04

N.D.

2.0 – 5.0

100.0

24.4 – 32.2

1.0 – 11.0

18.0 – 45.0

104.0 – 112.0

22.0 – 30.9

11.0 – 30.0

10.0

114.0 – 128.0

28.2 – 28.7

N.D. <0.01

<0.01 0.09

-

เปลี่ยนแปลง
ไปได้ไม่เกิน
10% ของค่า
ความเค็ม
ต่้าสุด

≤60

≤45

-

หมายเหตุ: 1/มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทะเล
**
= มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ขีดเส้นใต้ คือ ค่าที่ไม่อยู่ในมาตรฐาน
N.D.
= Non-Detectable
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ในเขตพื นที่รับผิดชอบของ
สายปฏิบัตกิ ารจัดหาและคลังหน่วยธุรกิจน้ามัน คลังปิโตรเลียมศรีราชา (คลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2556
ปี พ.ศ. 2553 บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ้ากัด
ปี พ.ศ. 2554 บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด
ปี พ.ศ. 2555 บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ้ากัด
ปี พ.ศ. 2556 บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท โอกลา เทสติง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จ้ากัด
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลแก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ของคลังนา้ มันศรีราชา ระยะก่อสร้าง
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด

ไม่มีคราบ
น้ามันลอย
มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า
<0.1**

มีคราบน้ามัน
ลอย
มองไม่เห็น
<2.0 – 3.0
ด้วยตาเปล่า
มองไม่เห็น
2.0 - 5.0
ด้วยตาเปล่า
1.6

-

มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า

การนา
ไนโตรเจน
ไฟฟ้า
ทั้งหมด
(µS/cm)
(mg/l)
1,950.0 –
5.0 – 5.9
44,160.0
39,000.0 –
2.6 – 4.2
49,500.0
34,400.0 –
N.D.
47,300.0
46,100 –
<0.05 –
47,100
0.55
42,100.0 –
5.2 – 5.8
43,500.0
38,600.0 –
1.1 – 4.2
49,400.0
34,000.0 –
N.D.
47,300.0
46,200 –
<0.05 –
46,900
0.51

-

-

แบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์ม
(MPN/100 ml)

แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด
(MPN/100 ml)

<2.0

<2.0

0.0 – 33.0

13.0 – 33.0

<1.8

<1.8 – 7.8

<1.8 – 2.0

<1.8 -9.3

<2.0

<2.0

1.0 – 17.0

27.0 – 220.0

4.0 – 6.8

7.8 – 13.0

<1.8

<1.8 – 4.0

≤100

≤1,000

ระยะก่อสร้าง
จุดตรวจสอบที่ 1 = บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ หมายเลข 6 คลังนา้ มันศรีราชา
จุดตรวจสอบที่ 2 = บริเวณหน้าท่าเทียบเรือกลางทะเล หมายเลข 4 คลังน้ามันศรีราชา
จุดตรวจสอบที่ 3 = บริเวณแนวท่อขนส่งน้ามันใต้ทะเล คลังนา้ มันศรีราชา
จุดตรวจสอบที่ 4 = บริเวณหน้าท่าเทียบเรือหมายเลข 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา
จุดตรวจสอบที่ 5 = บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ไปทางทิศใต้กิโลเมตร
ระด้าเนินการ
สถานี 1 = บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซ คลังก๊าซเขาบ่อยาไปทางทิศใต้ 100 เมตร
สถานี 2 = บริเวณหน้าท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซ คลังก๊าซเขาบ่อยา
สถานี 3 = บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซ คลังก๊าซเขาบ่อยาไปทางทิศเหนือ 100 เมตร
สถานี 4 = บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ามัน คลังน้ามันศรีราชาไปทางทิศใต้
สถานี 5 = บริเวณหน้าท่าเทียบเรือขนส่งน้ามัน คลังน้ามันศรีราชา
สถานี 6 = บรเวณห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ามัน คลังน้ามันศรีราชาไปทางทิศเหนือ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา
และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

รูปที่ 3.3-2 ตาแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าและนิเวศวิทยาทางทะเลของโครงการ (ระยะก่อสร้าง )

รูปที่ 3.3-3 ตาแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าและนิเวศวิทยาทางทะเลของโครงการ (ระยะดาเนินการ)
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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3.4

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

สภาพทางสมุทรศาสตร์

3.4.1 สภาพธรณีสัณฐานชายฝั่ง
ชายฝั่งด้านอ่าวไทยที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะชายฝั่งยาวขนานไปกับแนวภูเขาและพืนที่ สูง โดย
พืนที่โครงการตังอยู่บนพืนที่ชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก ในการศึกษานีแบ่งเป็นพืนที่ โครงการเป็น
พืนที่ตอนบนและตอนล่าง พืนที่ตอนบนเริ่มตังแต่อ่าวบางโปร่ง แหลมแท่ น อ่าวบางแสน แหลมหินขาว
จนถึงแหลมฉบัง ซึ่งมีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งส่วนใหญ่ของพืนที่ประกอบด้วย












ที่ราบใต้ระดับน้าลง เป็นพืนที่ด้านนอกสุดของชายฝั่ง ขนานกับแนวชายฝั่งตลอดแนวเกือบ
ทังหมด ในช่วงน้าลงที่ราบนีจะจมอยู่ใต้น้า ตะกอนส่วนมากเป็นทรายปะปนกับดินเหนียวกับ
ทรายแป้ง ซึ่งมีปริมาณทรายมากเนื่องจากการสะสมตัวภายใต้อิทธิพลของคลื่นลมจากทะเล ที่
ราบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงมีรูปร่างไม่แน่นอน
หาดทรายปัจจุบันซึ่งอยู่ถัดจากที่ราบใต้ระดับน้าลงขึนมา อยู่ในพืนที่ตอนล่างของอ่าวบางโปร่ง
และตอนบนของอ่าวบางแสน บริเวณหาดทรายใหม่เป็นหาดสันดอนและเนินทราย ตะกอน
ส่วนมากเป็นทรายปะปนกับเปลือกหอยและซากปะการังที่เกิดจากการพัดพาเข้ามาโดยคลื่น
ในช่วงมรสุม ด้านหน้าของหาดทรายใหม่มีสันดอนทราย (Sand Bars) ที่ก่อตัวขึนเป็นแนว
ตามระดับน้าและคลื่นลมที่เปลี่ยนแปลงไป
หาดทรายเดิม อยู่ในบริเวณตอนบนและตอนล่างของอ่าวบางแสน เป็นหาดทรายที่เกิดจาก
การสะสมของตะกอนในช่วงที่น้าทะเลเริ่มขึนและรุกเข้ามาในแผ่นดินเมื่อประมาณ 6,000 ปีที่
แล้ว หาดทรายเหล่านีอยู่ในระดับความสูงประมาณ 4-5 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง
โดยแนวของหาดทรายลดระดับความสูงและระยะถอยร่นจากแผ่นดินใหญ่ลงสู่ทะเลตามระดับ
การเปลี่ยนแปลงของน้าทะเลในอดีต ปัจจุบันแนวหาดทรายเดิมส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน
ลากูนเดิม อยู่ในบางส่วนของอ่าวบางแสนตอนล่าง เป็นลากูนที่วิวัฒนาการพร้อมกับหาดทราย
เดิม ตะกอนที่สะสมตัวส่วนมากเป็นตะกอนทรายสลับดินเหนียวทะเล เนือ่ งจากพืนที่ชายฝั่งแผ่
กระจายออกไปทางทะเลและพอกพูนสูงขึนจนเป็นหาดทรายปัจจุบันอยู่ด้านหน้า ส่วนด้านหลัง
เป็นพืนที่ลุ่มต่้า บ้างก็เป็นที่ลุ่มวัชพืชปกคลุม บ้างก็เป็นที่นาของประชาชน
ที่ราบน้าท่วมถึง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหาดเลน อยู่ในพืนที่บริเวณอ่าวบางโปร่ง เป็นหาด
โคลนที่มีป่าชายเลนขึนปกคลุม โดยน้าขึนน้าลง (Tide) เป็นตัวการหลักที่ท้าให้เกิดการสะสม
ตัวของตะกอนเกิดเป็นที่ราบ ตะกอนถูกพัดพามากับน้าและเมื่อน้าลงตะกอนที่แขวนลอยได้
ตกตะกอนทับถมกันเป็นที่ราบบริเวณชายฝั่งทะเลประกอบด้วยดินเหนียวและดินเคลย์ทะเลมี
ทรายแป้งและทรายละเอียดแทรกสลับบ้าง
ชายฝั่งแปรสภาพ อยู่ในบริเวณตัวเมืองของจังหวัดชลบุรี โดยแปรสภาพจากหาดทรายเดิม
เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีการพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ในปัจจุบัน

พืนที่ตอนล่างของพืนที่โครงการ ตังแต่บริเวณแหลมฉบังลงไปยังอ่าวนาเกลือ แหลมต้นตาล อ่าวพัทยา
แหลมพัทยาและแหลมหูกวาง มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งส่วนใหญ่ของพืนที่ประกอบด้วย
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ชายฝั่งหิน อยู่บริเวณปลายแหลมฉบังเกิดขึนภายใต้อิทธิพลของคลื่นที่เคลื่อนตัวเข้ามากระทบ
หัวแหลมภูเขาหรือหินโผล่ชนิดต่าง ๆ ในบริเวณชายฝั่ง หินเหล่านันผุพังและถูกกัดเซาะหลุด
ร่วงไปจนท้าให้ชายฝั่งหินมีรูปร่างแตกต่างกันไปและมีกรวดชนิดต่าง ๆ ที่เกิดจากการกัดเซาะ
ผุพังสะสมตัวอยู่ในบริเวณชายฝั่งด้วย
ที่ราบใต้ระดับน้าลง เป็นพืนที่ด้านนอกสุดของชายฝั่ง ตลอดแนวของอ่าวนาเกลือ ในช่วงน้าลง
ที่ราบนีจะจมอยู่ใต้น้า ตะกอนส่วนมากเป็นทรายปะปนกับดินเหนียวกับทรายแป้ง มีปริมาณ
ทรายมาก เนื่องจากการสะสมตัวภายใต้อิทธิพลของคลื่นลมจากทะเล ที่ราบนีจึงมีรูปร่างไม่
แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
หาดทรายปัจจุบัน ซึ่งอยู่ถัดจากที่ราบใต้ระดับน้าลงขึนมาอยู่ในพืนที่ตลอดแนวของอ่าวนา
เกลือ ในบริเวณหาดทรายใหม่เป็นหาดสันดอนและเนินทราย ตะกอนส่วนมากเป็นทรายปะปน
กับเปลือกหอยและซากปะการังที่เกิดจากการพัดพาเข้ามาโดยคลื่นในช่วงมรสุม ด้านหน้าของ
หาดทรายใหม่ มี สัน ดอนทราย (Sand Bars) ที่ ตั ว ขึ นเป็ น แนวตามระดั บ น้ า และคลื่ น ลมที่
เปลี่ยนแปลงไป
หาดทรายเดิม อยู่ในบริเวณตอนบนและตอนกลางของอ่าวนาเกลือและอ่าวพัทยา เป็นหาด
ทรายที่ เกิ ดจากการสะสมของตะกอนในช่ วงที่ น้ าทะเลเริ่ม ขึนและรุก เข้ ามาในแผ่ น ดิน เมื่ อ
ประมาณ 6,000 ปี ที่ แ ล้ ว หาดทรายเหล่ า นี มี ร ะดั บ ความสู ง ประมาณ 4-5 เมตร จาก
ระดั บ น้ า ทะเลปานกลาง โดยแนวของหาดทรายลดระดั บ ความสู ง และระยะถอยร่ น จาก
แผ่นดินใหญ่ลงสู่ทะเลตามระดับการเปลี่ยนแปลงของน้าทะเลในอดีต ซึ่งแนวหาดทรายเดิม
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน
ลากูน ปั จจุ บั น อยู่ในบางส่ว นของอ่ าวนาเกลือ ตอนล่างและอ่ าวพั ท ยา เป็ น ลากู น ที่ เกิด ขึ น
หลังจากน้าทะเลลดระดับลงมาเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่ผ่านมา ลากูนกลุ่มนีประกอบด้วยทราย
เป็นส่วนมาก เนื่องจากการกัดเซาะของหาดทรายเดิมที่เกิดขึน ปัจจุบันเป็นที่อยู่อ าศัยของ
ชุมชนขนาดใหญ่ในพืนที่ อ้าเภอบางละมุง และ เมืองพัทยา
ลากูนเดิม อยู่ในพืนที่แหลมฉบังและอ่าวนาเกลือตอนบน เป็นลากูนที่วิวัฒนาการพร้อมกับ
หาดทรายเดิม ตะกอนที่สะสมตัวส่วนมากเป็นตะกอนทรายสลับดินเหนียวทะเล พืนที่ชายฝั่ง
แผ่ กระจายออกไปทางทะเลและพอกพู นสูงขึนจนเป็ นหาดทรายปัจจุบัน อยู่ด้านหน้ า ส่วน
ด้านหลังเป็นพืนที่ลุ่มต่้า

จากข้อมูลสภาพธรณีสัณฐาน พบว่า พืนที่แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเป็นอ่าว จะประกอบด้วยที่
ราบใต้ระดับ น้าขึนลง ถัด ขึนไปเป็ นหาดทรายที่ เกิด จากการทั บถมของตะกอนทะเล ขณะที่พื นที่ ที่ มี
ลักษณะเป็นแหลมยื่นออกมามีหินเป็นส่วนประกอบหลัก เกิดจากอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศตาม
ธรรมชาติซึ่งมีผลต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่เกิดขึน
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3.4.2 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
จากการส้ารวจการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย โดยกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า
ตังแต่ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จะเกิดเกิดการกัดเซาะทุกจังหวัดบริเวณ
พืนที่ราบน้าขึนถึงบริเวณหาดทรายส่วนใหญ่เกิดในพืนที่แหล่งท่องเที่ยวเขตอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย
จากการส้ า รวจ พบว่ า การกั ด เซาะชายฝั่ ง ทะเลอ่ าวไทย บริ เวณจัง หวัด ชลบุ รี มี อั ต ราการกั ด เซาะ
ปานกลางเฉลี่ย 1-5 เมตรต่อปี 1/
เนื่องจากพืนที่ชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีทังการกัดเซาะและการสะสมตัว ซึ่งเป็นลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และสามารถจ้าแนกการ
เปลี่ยนแปลงชายฝั่งเป็น 3 ประเภท คือ
1) ชายฝั่งคงสภาพ (Stable Coast) เป็นพืนที่ชายฝั่งที่มีการปรับสมดุลตามธรรมชาติ กล่าวคือ
ในฤดูกาลหนึ่งมีการกัดเซาะ แต่อีกฤดูกาลหนึ่งมีการสะสมตัวในอัตราเท่ากันหรือใกล้เคียง
กัน อัตราการเปลี่ยนแปลงทังสองรูปแบบประมาณ 1 เมตรต่อปี
2) ชายฝั่งสะสมตัว (Depositional Coast) เป็นชายฝั่งที่มีการสะสมตะกอนในพืนที่ชายฝั่งพอก
พูนสูงขึนหรือมีพืนที่งอกยื่นออกไปในทะเล ไม่ได้แบ่งย่อยรูปแบบของชายฝั่งสะสมตัว โดย
จัดรวมไว้เป็นกลุ่มพืนที่ซึ่งมีตะกอนมาสะสมในอัตรา 1-5 เมตรต่อปี
3) ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะ (Erosional Coast) เป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ท้าให้หินและ
ตะกอนทังหลายที่ประกอบกันอยู่ในพืนที่หลุดร่วงหรือเกิดการเคลื่อนที่ไปจากต้าแหน่งเดิม
โดยมีตัวการ คือ คลื่นลม กระแสน้าขึนน้าลง และการกระท้าของมนุษ ย์ ท้าให้ชายฝั่งหด
หายไป หรือชายทะเลถอยร่นเข้าไปในแผ่นดิน ซึ่งแบ่งย่อยการกัดเซาะออกเป็น 2 แบบตาม
อัต ราการกั ด เซาะต่ อ ปี คื อ ชายฝั่ งที่ มี การกั ด เซาะปานกลาง ตั งแต่ 1-5 เมตรต่ อ ปี และ
ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรงที่เกิดขึนมากกว่า 5 เมตรต่อปี โดยในพืนที่ของโครงการและ
บริเวณใกล้เคียงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งดังนี
 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในพืนที่ตอนบนของโครงการ เริ่มตังแต่อ่าวบางโปร่ง แหลมแท่น

อ่าวบางแสน แหลมหินขาว จนถึงแหลมฉบัง จากรายงานการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล
ด้านอ่าวไทย ของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2545 พบว่า มีพื นที่ชายฝั่ งสะสมตัวแห่ ง
เดียว คือ ที่หาดวอนนภา ซึ่งอยู่ในพืนที่อ่าวบางแสน บริเวณนีมีการสะสมตัวประมาณ
1 เมตรต่อปี ส่วนการกัดเซาะชายฝั่งในระดับปานกลาง (1-5 เมตรต่อปี) มี 2 แห่ง คือ ใน
แนวชายฝั่งบางส่วนของ อ้าเภอเมืองติดต่ อกั บ อ้าเภอศรีราชา (บ้านบางพระ) และที่
ชายฝั่ งบ้ านอ่ าวอุดม ส่ วนโครงการศึ กษาวางผั งแม่ บทการแก้ ไขปั ญ หาการกั ดเซาะ
ชายฝั่งและวางผังท่าเรือเพื่อรองรับการขยายพืนที่อุตสาหกรรมชายฝั่งด้านตะวันออก
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2552 พบว่ามี การสะสมตั วของชายฝั่ ง
3 แห่ง ในพืนที่บ้านแสนสุข บ้านบางพระ และที่ตังอ้าเภอศรีราชา โดยอัตราการสะสมตัว
ประมาณ 1-5 เมตรต่อปี ส่วนบริเวณชายฝั่งที่มีการกัดเซาะปานกลาง (1-5 เมตรต่อปี)

1/

สืบค้นจาก http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-thai1.php ณ เดือนมกราคม 2557
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มี 9 แห่ง คือ ในพืนที่ ตอนเหนือของบ้านอ่างศิลา ปลายแหลมแท่น บ้านหาดวอนนภา
อ้าเภอเมือง และที่บ้านบางพระ อ้าเภอศรีราชา
 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตอนล่างของพืนที่โครงการประกอบด้วย ตังแต่บริเวณแหลมฉบัง
ลงไปยั งอ่ าวนาเกลื อ แหลมต้ นตาล อ่ าวพั ทยา แหลมพั ทยาและแหลมหู กวาง จาก
รายงานการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2545
พบว่า มีพืนที่ชายฝั่งสะสมตัวแห่งเดียว คือ ที่ด้านเหนือตัวอ้าเภอบางละมุง ซึ่งเป็นการ
สะสมตั วของแนวชายฝั่ งสัน ๆ เท่ านั น ส่ วนบริเวณชายฝั่งที่ มี การกัดเซาะปานกลาง
(1-5 เมตรต่อปี) มีแห่งเดียวเช่นกัน คือ ด้านเหนือตัวอ้าเภอบางละมุง ซึ่งเป็นบริเวณ
ด้านใต้ของพืนที่ที่มีการสะสมตัวของชายฝั่งลงมา ส่วนโครงการศึกษาวางผังแม่บทการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและวางผังท่าเรือเพื่อรองรับการขยายพืนที่อุตสาหกรรม
ชายฝั่งด้านตะวันออก ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2552 พบว่า มีการ
สะสมตัวของชายฝั่งในพื นที่ตอนบน ตอนกลางตอนล่างของอ่าวนาเกลือในช่วงสัน ๆ
ของทั ง 3 แห่ ง แต่ มี การกั ดเซาะชายฝั่ งในระดั บปานกลาง (1-5 เมตรต่ อปี ) มากถึ ง
7 แห่ง ในพืนที่อ่าวนาเกลือ และอีกหนึ่งแห่งในพืนที่ตอนบนของอ่าวพัทยา
โดยสรุป การเปลี่ ย นแปลงพื นที่ ช ายฝั่ งจากรายงานของทั งสองโครงการข้ างต้ น พบว่า บริเวณที่ ตั ง
โครงการชายฝั่งมีสภาพคงตัว คือ ไม่มีการสะสมตัวหรือการกัดเซาะชายฝั่ง มีเพียงบริเวณด้านเหนือขึน
ไปและด้านใต้ของที่ตังโครงการเท่านันที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งชัดเจน โดยทางด้านเหนือที่ตัง
โครงการเฉพาะในพืนที่อ่าวบางแสนเป็นชายฝั่งโดยรวมคงสภาพและมีการสะสมตัวของชายฝั่งสลับกับ
การกัดเซาะชายฝั่งบางพืนที่ ขณะที่ด้านใต้ของโครงการเฉพาะพืนที่อ่าวนาเกลือโดยรวมแล้วเป็นชายฝั่ง
คงสภาพมีการกั ดเซาะชายฝั่งในระดับปานกลางส่วนน้ อยเท่านันที่ เป็น พืนที่ชายฝั่งสะสมตัว ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งนีส่วนใหญ่เกิดขึนในพืนที่ที่มีลักษณะธรณีสัณฐานเป็นหาดทราย

3.4.3 การศึกษาน้าขึ้นน้าลง (Tides)
การขึนลงของน้าทะเล เป็นผลจากแรงดึงดูดระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์เป็นหลัก น้าขึน
น้าลงที่เป็นผลมาจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์มีคาบเวลาเท่ากับ 12 และ 24 ชั่วโมง เมื่อน้าไปรวมกับ
อิทธิพลของดวงจันทร์แล้วท้าให้เกิดยอดน้าขึนสูงสุดทุก ๆ 14 วัน เรียกว่า น้าเกิด (Spring Tide) ในช่วง
วันขึน 15 ค่้าและวันแรม 15 ค่้า และเกิดยอดน้า ขึนต่้าสุดทุก ๆ 14 วัน เรียกว่า น้าตาย (Neap Tide)
ในช่วงวันขึน 8 ค่้าและวันแรม 8 ค่้า นอกจากนี ยังแบ่งลักษณะการขึนลงของน้าทะเลในรอบ 1 วันเป็น
3 แบบ คือ น้าเดี่ยว (Diurnal Tide) คือ น้าขึนและลง 1 ครังใน 1 วัน น้าคู่ (Semidiurnal Tide) คือน้าขึน
และลง 2 ครังใน 1 วัน โดยมีระดับน้าขึนและลงในแต่ละครังใกล้เคียงกัน และน้าผสม (Mixed Tide) คือ
น้ าขึ นและลง 2 ครังใน 1 วั น โดยมี ระดั บ น้ า ขึ นและลงในแต่ ล ะครั งไม่ เท่ า กั น ดั งแสดงตั ว อย่ า งใน
รูป ที่ 3.4-1 การวิ เคราะห์ ค่ า ระดั บ น้ า ทะเลนี ท้ า ได้ 2 แบบ คื อ การวิ เคราะห์ เชิ ง ฮาร์ โมนิ ค และการ
วิเคราะห์น้าขึนน้าลงเชิงสถิติ
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รูปที่ 3.4-1 ลักษณะน้าขึ้นน้าลง
3.4.3.1 การวิเคราะห์น้าขึ้นน้าลงเชิงฮาร์โมนิค (Harmonic Analysis)
ในการวิเคราะห์ระดับน้าขึนน้าลงเชิงฮาร์โมนิคสามารถท้าได้โดยพิจารณาองค์ประกอบฮาร์โมนิค (หรือ
เรีย กว่า Tidal Constituent) ส้ าคั ญ ๆ 4 องค์ ป ระกอบ คื อ Declinational luni-solar (K1, คาบเวลา =
23.93 ชั่วโมง) และ Principal Lunar Diurnal (O1, คาบเวลา = 25.82 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก
ของน้ า ขึ นน้ า ลงแบบ “น้ า เดี่ ย ว” (Diurnal Tide) หรื อ น้ าขึ นน้ า ลงวั น ละ 1 ครั ง และ Principle Lunar
Semidiurnal (M2, คาบเวลา = 12.42 ชั่ ว โมง) และ Principal Solar Semidiurnal (S2, คาบเวลา =
12.00 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของน้าขึนน้าลงแบบ “น้าคู”่ (Semidiurnal Tide) หรือน้าขึนน้าลง
วั น ละ 2 ครั ง ผลการวิ เคราะห์ จ ะอยู่ ในรู ป ของค่ า แอมพลิ จู ด (Amplitude) หรื อ ความสู ง ของแต่ ล ะ
องค์ประกอบ ซึ่งสามารถน้ามาวิเคราะห์ต่อไปได้ว่า น้าขึนน้าลงในบริเวณใดมีลักษณะเป็นน้าเดี่ยว น้าคู่
หรือน้าผสม โดยคิดจากสัดส่วนของผลรวมของแอมพลิจูดของน้าเดี่ยว (K1+O1) ต่อผลรวมของแอมพลิจูด
ของน้าคู่ (M2+S2) ซึ่งมีเกณฑ์ก้าหนดดังแสดงในตารางที่ 3.4-1 ไว้ดังนี
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ตารางที่ 3.4-1 เกณฑ์กาหนดลักษณะน้าขึ้นน้าลง
(K1 + O1) / (M2 + S2)

ลักษณะน้าขึ้นน้าลง

0 – 0.25

Semidiurnal – น้าขึนน้าลงเป็นแบบน้าคู่ มียอดน้าขึนและลงวันละ 2 ครัง โดยยอดน้าขึนทัง 2 ครังและยอด
น้าลงทัง 2 ครังนันมีระดับใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลระดับน้าที่สถานีวัดระดับน้าเกาะตะเภาน้อย
จังหวัดภูเก็ต
Mixed, Semidiurnal Dominated – น้าขึนน้าลงเป็นแบบน้าผสม มียอดน้าขึนและลงวันละ 2 ครัง แต่ยอด
น้าขึนทัง 2 ครัง หรือยอดน้าลงทัง 2 ครังนันไม่เท่ากันและระยะเวลาขึนลงไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่นสถานีวัด
ระดับน้าปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Mixed, Diurnal Dominated – น้าขึนน้าลงเป็นแบบน้าผสม โดยบางวันอาจมียอดน้าขึนและลงวันละ 2 ครัง
หรือบางวันจะมียอดน้าขึนและลงเพียงยอดเดียว ตัวอย่างเช่นสถานีวัดระดับน้าคลองใหญ่ จังหวัดตราด
Diurnal – น้าขึนน้าลงเป็นแบบน้าเดี่ยว โดยแต่ละวันมียอดน้าขึนและลงวันละครังเท่านัน ตัวอย่างสถานีวัด
ระดับน้าเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

0.25 – 1.50

1.5 – 3.0
> 3.0

ผลการวิเคราะห์ค่าระดับน้าเชิงฮาร์โมนิคที่สถานีตรวจวัดระดับน้าทังหมดรอบอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
พบว่า การขึนลงของน้าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันมีลักษณะเป็นน้าคู่ (Semidiurnal Tide) และ
เป็นพืนที่เดียวเท่านันที่มีการขึนลงของน้าทะเลลักษณะนี ในขณะที่อ่าวไทยตอนบน ชายฝั่งทะเลของอ่าว
ไทยฝั่งตะวันตกตอนล่างและชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศกัมพูชา มีลักษณะน้าขึน
น้าลงเป็นแบบน้าผสม (Mixed Tide) ส่วนพืนที่ชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และชายฝั่งทะเล
ของอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนบนมีลักษณะน้าขึนน้าลงเป็ นแบบน้าเดี่ยว (Diurnal Tide) ส้าหรับพืนที่อ่าว
ไทยตอนบนมีสถานีตรวจวัดระดับน้าที่อยู่ใกล้กับพืนที่ศึกษา 3 สถานี คือ สถานีเกาะสีชังและแหลมฉบัง
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และสถานีอ่าวอุดมของกรมเจ้าท่า จากการวิเคราะห์ พบว่า ทัง 3 สถานี
มี ลัก ษณะน้ าขึ นน้ าลงเป็ น แบบน้ าผสม (Mixed Type) และอยู่ ก ลาง ๆ ระหว่าง Mixed, Semidiurnal
Dominated (สถานีเกาะสีชัง) และ Mixed, Diurnal Dominated (สถานีแหลมฉบังและสถานี อ่าวอุดม)
ดังแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ไว้ในตารางที่ 3.4-2 และตารางที่ 3.4-3
ตารางที่ 3.4-2 ค่าระดับน้าเชิงฮาร์โมนิคของสถานีวัดระดับน้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
สถานีเกาะสีชัง
ปี
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544

สถานีแหลมฉบัง

K1

O1

M2

S2

0.760

0.522

0.468

0.235

(K1+O1)/
(M2+S2)
1.82

0.671
0.690
0.661
0.630
0.603
0.598
0.606
0.606
0.613
0.684
0.679

0.429
0.436
0.418
0.377
0.365
0.355
0.349
0.355
0.381
0.421
0.420

0.475
0.487
0.513
0.527
0.532
0.511
0.555
0.571
0.546
0.540
0.531

0.229
0.268
0.241
0.260
0.260
0.253
0.255
0.261
0.266
0.251
0.254

1.56
1.49
1.43
1.28
1.22
1.25
1.18
1.15
1.22
1.40
1.40

K1

O1

M2

S2
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(K1+O1)/
(M2+S2)
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ตารางที่ 3.4-2 ค่าระดับน้าเชิงฮาร์โมนิคของสถานีวัดระดับน้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ต่อ)
สถานีเกาะสีชัง
ปี

K1

O1

M2

สถานีแหลมฉบัง
S2

(K1+O1)/
(M2+S2)

2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

K1

O1

M2

S2

0.783
0.737
0.694
0.700
0.729
0.729
0.708
0.708

0.564
0.468
0.486
0.484
0.494
0.458
0.418
0.392

0.485
0.425
0.449
0.459
0.458
0.419
0.382
0.373

0.316
0.260
0.219
0.265
0.214
0.240
0.231
0.216

(K1+O1)/
(M2+S2)
1.68
1.76
1.77
1.63
1.82
1.80
1.84
1.86

หมายเหตุ: สถานีเกาะสีชังถูกยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ. 2545 และสถานีแหลมฉบังเริม่ ต้นเก็บข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2545 และมีข้อมูลถึง พ.ศ. 2552

ตารางที่ 3.4-3 ค่าระดับน้าเชิงฮาร์โมนิคของสถานีวัดระดับน้าของกรมเจ้าท่า
ปี
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

K1
0.737
0.740
0.716
0.703
0.695
0.672
0.645
0.623

O1
0.501
0.518
0.504
0.467
0.455
0.436
0.411
0.366

สถานีอ่าวอุดม
M2
0.506
0.495
0.482
0.487
0.524
0.501
0.524
0.534

S2
0.251
0.265
0.257
0.243
0.261
0.260
0.260
0.251

(K1+O1)/(M2+S2)
1.63
1.66
1.65
1.60
1.47
1.45
1.35
1.26

หมายเหตุ: สถานีอ่าวอุดมเริ่มต้นเก็บข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2549 และมีข้อมูลถึง พ.ศ. 2556

3.4.3.2 การวิเคราะห์ระดับน้าขึ้นน้าลงเชิงสถิติ (Non-Harmonic Analysis)
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ลักษณะการขึนลงของระดับน้าทะเลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงฮาร์โมนิคแล้ว การ
วิเคราะห์ระดับน้าขึนน้าลงเชิงสถิติจากข้อมูลระดับน้ามีประโยชน์ในการหาพิสัยของน้าขึนและลง และ
สามารถน้าไปใช้ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมชายฝั่งทะเลได้ การวิเคราะห์เชิงสถิ ตินีท้าได้โดยการ
น้าข้อมูลตรวจวัดระดับน้ าจริงที่ตรวจวัดไว้อย่างต่อเนื่ องยาวนานมาจ้าแนกระดับ น้าขึนและลงอย่าง
ละเอียด แล้วสรุปออกมาเป็นค่าต่าง ๆ ทังหมด 15 ค่าด้วยกัน ค่าที่ส้าคัญ คือ ค่าพิสัยน้า (Tidal Range)
โดยมี 3 ช่วงด้วยกัน คือ พิสัยน้าช่วงกว้าง (Macro-tidal Range) พิสัยน้าช่วงกลาง (Meso-tidal Range)
และพิสัยน้าช่วงแคบ (Micro-tidal Range) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.4-4 ดังนี
ตารางที่ 3.4-4 เกณฑ์กาหนดช่วงพิสยั น้า
ประเภท
Macro-tidal Range
Meso-tidal Range
Micro-tidal Range
3-37

ค่าพิสัยน้า (เมตร)
>4
2–4
<2
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จากการวิเคราะห์ ค่าระดับน้าเชิงสถิติรอบ ๆ อ่าวไทยและทะเลอันดามัน พบว่า ชายฝั่งรอบอ่าวไทย
บริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยาเท่านันที่มีค่าพิสัยน้าอยู่ในช่วงกลาง (พิสัยน้าอยู่ในช่วง 2-4 เมตร) ในขณะที่
พืนที่บริเวณอื่น ๆ ทังหมดมีค่าพิสัยน้าอยู่ในช่วงแคบ (พิสัยน้า < 2 เมตร) ส่วนพืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
เกือบทังหมดมีค่าพิสัยน้าอยู่ในช่วงกลาง (พิสัยน้าอยู่ในช่วง 2-4 เมตร) ยกเว้นบริเวณท้องทะเลจังหวัด
สตูลเท่านันที่มีพิสัยน้าอยู่ในช่วงแคบ (พิสัยน้า < 2 เมตร) ส้าหรับพืนที่ศึกษาซึ่งอยู่ในอ่าวไทยตอนบนมี
สถานีตรวจวัดระดับน้าที่มีข้อมูลต่อเนื่องยาวนานที่ใกล้กับพืนที่ศึกษาที่สุด คือ สถานีเกาะสีชัง ของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย พบว่า ที่สถานีนีมีค่าพิสัยน้าเท่ากับ 1.80 เมตร ค่าระดับน้าลงต่้าสุด (LLW) และ
ระดับน้าขึนสูงสุด (HHW) ตามสถิติเท่ากับ -2.48 และ +1.84 เมตร รทก. ตามล้าดับ ซึ่ งเป็นค่าพิสัยน้า
ในช่วงกลาง (Meso-tidal Range) ผลการวิเคราะห์ค่าระดับน้าเชิงสถิติที่สถานีวัดระดับน้าต่าง ๆ ในพืนที่
อ่าวไทยตอนบนสรุปไว้ในตารางที่ 3.4-5
ตารางที่ 3.4-5 สถิติระดับน้า (Non-Harmonic) ของสถานีตรวจวัดระดับน้าในพื้นทีอ่ ่าวไทยตอนบน
ระดับน้า (ม. รทก.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ช่วงข้อมูลทีน่ ้ามาวิเคราะห์ (พ.ศ.)
ระดับน้าขึนสูงที่สุด (HHW)
น้าขึนเฉลี่ยยอดสูง (MHHW)
น้าขึนเฉลี่ยยอดต่้า (MLHW)
น้าขึนเฉลี่ยช่วงน้าเกิด (MHWS)
น้าขึนเฉลี่ย (MHW)
น้าขึนเฉลี่ยช่วงน้าตาย (MHWN)
น้าขึนน้าลงเฉลี่ย (MTL)
ระดับน้าเฉลี่ย (Local MSL)
น้าลงเฉลี่ยช่วงน้าตาย (MLWN)
น้าลงเฉลี่ย (MLW)
น้าลงเฉลี่ยช่วงน้าเกิด (MLWS)
น้าลงเฉลี่ยยอดสูง (MHLW)
น้าลงเฉลี่ยยอดต่้า (MLLW)
ระดับน้าลงต่้าที่สุด (LLW)
พิสัยน้า (Mn)

สันดอน
เกาะสีชัง
กรุงเทพฯ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2483 –
2483 –
2483 –
2538
2538
2538
2.52
2.55
1.84
1.16
1.18
0.95
1.39
1.41
0.88
0.95
0.94
0.73
0.94
0.95
0.57
0.13
0.09
-0.06
0.00
0.00
0.00
-0.87
-0.88
-0.75
-0.63
-0.78
-0.85
-1.29
-1.48
-0.97
-1.12
-1.26
-1.32
-1.79
-2.46
-2.48
2.24
2.44
1.80

ป้อมพระจุลฯ

บางปะ
กง

คลอง
สรรพสามิต

2524 –
2550
2.11
1.25
0.79
1.29
1.11
1.02
0.18
0.19
-0.75
-0.76
-0.96
-0.12
-1.07
-1.86
1.86

กรมเจ้าท่า
2520 –
2541 – 2549
2550
1.52
2.35
0.99
1.28
0.72
0.84
1.02
1.27
0.91
1.10
0.87
1.00
0.17
0.26
0.26
0.23
-0.60
-0.54
-0.56
-0.59
-0.85
-0.74
0.05
-0.05
-0.86
-0.94
-1.86
-1.96
1.48
1.59

ท่าจีน

แม่
กลอง

บ้าน
แหลม

2520 –
2550
2.22
1.16
0.71
1.19
1.00
0.89
0.17
0.16
-0.67
-0.66
-0.83
-0.06
-1.03
-2.14
1.65

2539 –
2550
2.59
1.19
0.70
1.25
1.01
0.90
0.12
0.11
-0.79
-0.78
-1.07
-0.10
-1.19
-2.29
1.79

ที่มา: ข้อมูลสถิติระดับน้า กรมเจ้าท่า (http://www.md.go.th/water/water.php)
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3.5
3.5.1.1

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

สภาพนิเวศวิทยาทางทะเล
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ระยะก่อสร้าง
จากการรวบรวมผลจากรายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศวิทยาทางทะเลบริเวณพืนที่ก่อสร้าง
ท่ า เที ย บเรื อ ของโครงการในระยะก่ อ สร้ า ง (รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการขยายท่าเทียบ
เรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อม
วางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระยะก่อสร้าง) ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จ้านวน 5 จุดติดตามตรวจสอบ (รูป ที่ 3.3-2) พบแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นคือ
Chaetoceros spp. และ Skeletonema sp. ส้าหรับแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นที่พบ คือ Copepod nauplii
และสั ต ว์ ห น้ า ดิ น ชนิ ด เด่ น ที่ พ บ คื อ กลุ่ ม Nereidae, Orbiniidae, Tellina spp, Telescopium sp.และ
Dorppidae (ตารางที่ 3.5-1)
ระยะดาเนินการ
จากการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศวิทยาทางทะเล จากรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ในเขตพืนที่รับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลังหน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา (คลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2556 ได้แก่
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน บริเวณพืนที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการในระยะ
ด้าเนินการ (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ) ในระยะด้าเนินการ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556
รวม 6 สถานี (ตารางที่ 3.5-2) พบแพลงก์ ต อนพื ชชนิ ด เด่น คื อ Chaetoceros spp. , Ceratium furca
(Ehrenberg) Claparede & Lachmann และ Ceratium sp. ส้ า หรั บ แพลงก์ ต อนสั ต ว์ ช นิ ด เด่ นที่ พ บ คื อ
Copepod nauplii และ Tintinnopsis sp. และสัตว์หน้าดินชนิดเด่นที่ พบ คือ กลุ่ม Mollusca และ Annelida
(ตารางที่ 3.5-3)
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.5-1 ผลการติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอนบริเวณพื้นที่ทา่ เทียบเรือโครงการ ในระยะก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2556
ดัชนี
ชนิดแพลงก์ตอนพืช
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์
ชนิดสัตว์หน้าดิน
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์
ปริมาณสัตว์หน้าดิน
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์
ตอนพืช
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์
ตอนสัตว์
แพลงก์ตอนพืช ชนิดเด่น
แพลงก์ตอนสัตว์ ชนิดเด่น
สัตว์หน้าดิน ชนิดเด่น

หน่วย
ชนิด
ชนิด
ชนิด
หน่วย/
ลูกบาศก์เมตร
หน่วย/
ลูกบาศก์เมตร
ตัว/ตารางเมตร
-

33 - 44
16 - 19
4-5
134,450,050 –
656,643,172

สถานีที่ 2
35 - 45
15 - 19
3-5
220,134,340 –
694,783,392

ผลการติดตามตรวจสอบ
สถานีที่ 3
28 - 41
15 - 20
3-7
113,364,411 –
922,131,842

สถานีที่ 4
32 - 43
13 – 20
4 -6
81,386,471 – 847,248,910

สถานีที่ 5
34 - 43
15 - 17
3-4
54,789,413 –
926,787,286

47,514 – 421,683

129,070 – 402,344

196,731 – 1,125,475

114,603 – 366,591

297,967 – 413,434

52 - 74

36 - 74

36 -110

43 - 102

37 - 88

0.2 -1.89

0.18 – 1.48

0.15 - 1.42

0.25 - 1.00

0.19 – 2.44

1.22 -2.20

1.36 – 2.20

1.22 -2.22

0.76 – 1.51

1.27 – 2.06

Skeletonema sp.
Chaetoceros sp.

Chaetoceros sp.

Chaetoceros sp.

Chaetoceros sp.

Chaetoceros sp.

Copepod nauplius

Copepod nauplius

Copepod nauplius

Bivalve, Polychaete

Bivalve, Polychaete

Bivalve, Polychaete

สถานีที่ 1

Copepod nauplius
Polychaete

Copepod nauplius
Leprotininus sp.
Bivalve, Polychaete

หมายเหตุ: จุดตรวจสอบที่ 1 = บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ หมายเลข 6 คลังน้ามันศรีราชา
จุดตรวจสอบที่ 2 = บริเวณหน้าท่าเทียบเรือกลางทะเล หมายเลข 4 คลังนา้ มันศรีราชา
จุดตรวจสอบที่ 3 = บริเวณแนวท่อขนส่งน้ามันใต้ทะเล คลังน้ามันศรีราชา
จุดตรวจสอบที่ 4 = บริเวณหน้าท่าเทียบเรือหมายเลข 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา
จุดตรวจสอบที่ 5 = บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ไปทางทิศใต้ 1 กิโลเมตร
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลแก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

3-40

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.5-2 ผลการติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอนบริเวณพื้นที่ทา่ เทียบเรือโครงการ ในระยะดาเนินการ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556
ดัชนี
ชนิดแพลงก์ตอนพืช
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์
ดัชนีความหลากหลาย
แพลงก์ตอนพืช
ดัชนีความหลากหลาย
แพลงก์ตอนสัตว์

หน่วย
ชนิด
ชนิด
เซลล์/
ลูกบาศก์เมตร
ตัว/
ลูกบาศก์เมตร
-

แพลงก์ตอนพืช ชนิดเด่น

สถานีที่ 1
6-51
2-17
18,430,000 1,226,700,000
142,000 –
164,500,000

สถานีที่ 2
8-56
1-16
5,123,000 1,689,7000

ผลการติดตามตรวจสอบ
สถานีที่ 4
สถานีที่ 3
6-49
4-49
2-19
1-17
5,479,000 15,583,000 930,000,000
603,750,000

สถานีที่ 5
9-59
2-19
5,280,000 2,475,000
540,000 –
163,125,000

สถานีที่ 6
8-59
3-22
3,510,000 1,332,000
388,000 –
30,000,000

261,000 – 73,200,000

205,000 – 90,000,000

58,000 – 89,250,000

0.0900-2.8116

0.0803-2.9844

0.0633-2.8386

0.1312-3.0334

0.9327-2.6164

1.4901-2.8300

0.3500-1.9400

0.0000-2.3200

0.0000-2.1800

0.3300-2.6000

0.6932-2.3900

0.9503-2.2800

Chaetoceros spp.
C. curvisetus
Gymnodinium sp.
Ceratium furca.
Ceratium sp.
Pleurosigma sp.

Chaetoceros spp.
Oscillatoria limnetica.
Ceratium furca
Ceratium sp.และ
Chaetoceros
lorenzianus
Coscinodiscus sp.

Chaetoceros spp.
Dinophysis caudata.
Ceratium furca
Chaetoceros spp.และ
Chaetoceros
lorenzianus
Coscinodiscus sp.

Chaetoceros spp.
Oscillatoria prolific.
Ceratium furca
Ceratium sp.
Chaetoceros
lorenzianus.
Thalassiothrix

Chaetoceros
Pseudosolenia calcacurvisetus
avis
Gymnodinium sp.
Surirella ovata.
Ceratium furca
Ceratium furca
Ditylum sp.
Skeletonema sp.
Chaetoceros spp. และ Chaetoceros spp.
Chaetoceros
Chaetoceros
lorenzianus
lorenzianus

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.5-2 ผลการติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอนบริเวณพื้นที่ทา่ เทียบเรือโครงการ ในระยะดาเนินการ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 (ต่อ)
ดัชนี

หน่วย
-

แพลงก์ตอนสัตว์
ชนิดเด่น

สถานีที่ 1

สถานีที่ 2

Veliger larva
Copepod nauplius
Acartia sp.
Tintinnopsis sp.
Difflugia sp.
Nauplius

Copepod nauplius
Acartia sp.
Difflugia sp.
Tintinnopsis sp.
Nauplius

ผลการติดตามตรวจสอบ
สถานีที่ 4
สถานีที่ 3
Tintinnopsis tubulosa
Copepod nauplius
Copepod nauplius
Acartia sp.
Favella sp.
Tintinnopsis sp.
Tintinnopsis sp.
Calanoid Copepod
Nauplius
Difflugia sp.
Nauplius

สถานีที่ 5
Stenosemella spp.
Copepod nauplius
Favella panamensis
Tintinnopsis sp.
Calanoid copepod
Difflugia sp.
Nauplius

สถานีที่ 6
Veliger larva
Copepod nauplius
Globigerina sp.
Difflugia sp.
Tintinnopsis sp.
Nauplius

หมายเหตุ: สถานีที่ 1 ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซบริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยาไปทางทิศใต้ 100 เมตร
สถานีที่ 2 หน้าท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซบริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา
สถานีที่ 3 ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซบริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยาไปทางทิศเหนือ 100 เมตร
สถานีที่ 4 ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ามันบริเวณคลังนา้ มันศรีราชาไปทางทิศใต้
สถานีที่ 5 หน้าท่าเทียบเรือขนส่งน้ามันบริเวณคลังน้ามันศรีราชา
สถานีที่ 6 ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ามันบริเวณคลังนา้ มันศรีราชาไปทางทิศเหนือ
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ในเขตพื นที่รับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลังหน่วยธุรกิจนา้ มัน คลัง
ปิโตรเลียมศรีราชา (คลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2553 เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554 เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556

3-42

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.5-3 ผลการศึกษาสัตว์หน้าดิน (Benthos) ในระยะดาเนินการ ระหว่าง พ.ศ. 2553-2556
ชนิดสัตว์หน้าดิน
Phylum Annelida
Class Polychaeta
Order Canalipalpata
Family Magelonidae
Order Phyllodocida
Family Glyceridae
Family Goniadidae
Family Nephtyidae
Family Nereidae
Nereis sp.
Family Nereididae
Perinereis sp.
Family Orbiniidae
Orbinia sp.
Family Polychaete
Family Phyllodocidae
Family Syllidae
Order Sabellida
Family Sabellida
Order Scolecida
Family Paraonidae
Phylum Arthropoda
Class Crustacea
Order Decapoda
Family Leucosiidae
Leucosia longifrons
Family Dorippidae
Dorippe sp.
Class Maxillopoda
Order Sessilia
Family Balanidae
Balanus patelliformis
Balanus amphitrite

3-43

สถานีที่ 1

ปริมาณความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)
สถานีที่ 2
สถานีที่ 3
สถานีที่ 4
สถานีที่ 5

สถานีที่ 6

0

0

0-178

0

0

0

0
0-45
0

0
0
0-23

0
0
0

0
0
0-44

0
0
0

0-45
0
0

0-134
0-44
0-30

0
0-88
0

0-45
0
0

0-67
0
0

0
0
0

22-45
0-88
0-15

0
0-89
0
0

0-112
0-89
0
0

0-23
0-89
0
0

0
0-89
0-23
0-45

0
0
0
0

0-45
0-45
0
0

0

0

0

0-88

0

0

0-44

0

0-88

0-89

0

0

0

0

0

0

0

0-15

0

0

0

0

0

0-30

0
0

0
0

0
0

0
0

0-67
0

0
0-111

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.5-3 ผลการศึกษาสัตว์หน้าดิน (Benthos) ในระยะดาเนินการ ระหว่าง พ.ศ. 2553-2556 (ต่อ)
ชนิดสัตว์หน้าดิน
Class Melacostraca
Order Decapoda
Crab
Family Alpheidae
Alpheaus sp.
Family Varunidae
Varuna sp.
Order Stomatopoda
Family Squillidae
Oratosquilla nepa
Order thoracica
Family Chthamalidae
Balanus sp.
Order Amphipoda
Family Gammaridae
Order Tanaidomorpha
Family Leptognathiinae
Unidentified Tanaid
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Order Caenogastropoda
Family Potamididae
Telescopium telescopium
Order Cephalaspidea
Family: Acteonidae
Pupa solidula
Family Bullidae
Atys cylindricus
Order Archaeogastropoda
Family Turbinidae
Turbo petholatus
Family: Trochidae
Umbonium vestiarium
Order Heterostropha
Family Architectonicidae
Architectonica sp.
Clithon sp.

สถานีที่ 1

ปริมาณความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)
สถานีที่ 2
สถานีที่ 3
สถานีที่ 4
สถานีที่ 5

สถานีที่ 6

0

0-45

0-45

0

0

0

0-23

0

0

0

0

0-22

0

0

0

0

0

0-23

0-23

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0-45
0-88

0
0-45
0

0-44
0
0

0
0
0

0
0
0

0-23

0

0

0-23

0

0

0

0-378

0

0

0

0-44

0

0

0

0

0

0-22

0

0

0

0

0

0-22

0

0

0

0

0

0-22

0

0

0-22

0

0

0

0-22
0-176

0
0-44

0
0-132

0
0-176

0
0-88

0-22
0-132

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.5-3 ผลการศึกษาสัตว์หน้าดิน (Benthos) ในระยะดาเนินการ ระหว่าง พ.ศ. 2553-2556 (ต่อ)
ชนิดสัตว์หน้าดิน
Order Neogastropoda
Family Muricidae
Morula anaxares
Family Buccinidae
Babylonia sp.
Family Terebridae
Duplicaria dulicata
Family Nassaiidae
Nassaiius sp.
Order Mesogastropoda
Family Thiaridae
Sermyla sp.
Order Basommatophora
Family Siphonariidae
Siphonria laciniosa
Class Bivalvia
Order Arcoida
Family Arcidae
Anadara antiquata
Anadara granosa
Order Mytiloida
Family Mytilidae
Arcuatula sp.
Order Nuculoida
Family Nuculanidae
Nuculana sp.
Order Veneroida
Family Cardiiae
Fulvia Aperta
Rhinoclavis vertagus
Family Telliniade
Tellina capsoides
Tellina perrieri
Tellina sp.
Order Ostreoida
Family Ostreidae
Saccostrea sp.
Saccostrea cullata
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สถานีที่ 1

ปริมาณความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)
สถานีที่ 2
สถานีที่ 3
สถานีที่ 4
สถานีที่ 5

สถานีที่ 6

0

0

0

0

0-22

0

0

0-22

0

0

0

0-22

0

0-74

0-44

0

0

0

0

0

0-119

0

0

0-88

0-176

0-220

0-308

0-220

0-176

0

0

0

0

0

0-22

0
0

0
0-59

0
0-30

0
0

0-44
0

0-67
0

0

0-132

0-44

0

0

0-44

0

0-45

0

0

0

0-23

0-67
0

0
0

0
0

0
0

23-111
0

23-867
289

0-44
0-89
0-89

0-59
0
0

0-30
0
0-45

0
0
0-23

0
0
0

0
0
0-23

0
0

0
0

0
0

0
0

0-44
0

0
0-22

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.5-3 ผลการศึกษาสัตว์หน้าดิน (Benthos) ในระยะดาเนินการ ระหว่าง พ.ศ. 2553-2556 (ต่อ)
ชนิดสัตว์หน้าดิน
Class Scaphopoda
Order Dentaliida
Family Dentaliidae
Dentalium aprinum
Family Laevidentalidae
Laevidentalidae sp.
Laevidentalium sp.
Phylum Chordata
Class Actiopterygii
Order Perciformes
Family Blenniidae
Dasson variabills
Order Scorpaeniformes
Family Platycephalidae
Platycephalus indicus
ผลรวมชนิดของสัตว์หน้าดิน
ผลรวมปริมาณของสัตว์หน้าดิน
ค่าดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

สถานีที่ 1

ปริมาณความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)
สถานีที่ 2
สถานีที่ 3
สถานีที่ 4
สถานีที่ 5

สถานีที่ 6

0-22

44-104

0

59-67

0-156

0

0
45-156

0
0-23

0
0

0-23
0

0
0

0
0-67

0

0

0

0

0-23

0

0
3-5
69-356

0
1-5
23-528

0
1-5
22-484

0
0-5
0-660

0-45
0-6
0-444

0
3-15
90-1,643

1.01-1.50

0-1.70

0-1.40

0-1.50

0-1.61

0.69-1.70

หมายเหตุ : สถานีที่ 1 ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซ คลังก๊าซเขาบ่อยาไปทางทิศใต้ 100 เมตร
สถานีที่ 2 หน้าท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซ คลังก๊าซเขาบ่อยา
สถานีที่ 3 ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซ คลังก๊าซเขาบ่อยาไปทางทิศเหนือ 100 เมตร
สถานีที่ 4 ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งนา้ มัน คลังน้ามันศรีราชาไปทางทิศใต้
สถานีที่ 5 หน้าท่าเทียบเรือขนส่งน้ามัน คลังน้ามันศรีราชา
สถานีที่ 6 ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งนา้ มัน คลังน้ามันศรีราชาไปทางทิศเหนือ
ที่ ม า : รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
(ระยะด้าเนินการ) ในเขตพืนที่รับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลังหน่วยธุรกิจน้ามัน คลังปิโตรเลียมศรีราชา (คลังน้ามันศรีราชาและคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา) ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2553 เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554 เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556

3.6

การประมงและเพาะเลีย้ งสัตว์น้า

3.6.1 การรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
บริเวณชายฝั่งอ่าวศรีราชา เป็นพืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีความส้าคัญด้านการเพาะเลียงสัตว์น้าและการท้า
ประมงของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ข้อมูลจากส้านักงานประมงจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2556 พบว่า
ในจั ง หวั ด ชลบุ รี มี จ้ า นวนเรื อ ประมงจ้ า นวน 2,297 ล้ า โดยในอ้ า เภอศรี ร าชามี เรื อ ทั งสิ น 355 ล้ า
เครื่องมือประมงที่ใช้ ได้แก่ อวนลอย ลอบ อวนลาก เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.6-1

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ส่วนการเพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่ง ได้แก่ การเลียงหอยแมลงภู่ โดยการเลียงหอยแมลงภู่จะใช้วิธีเลียงแบบ
แพเชือกหนาแน่น ที่ระดับน้าลึกประมาณ 3.5-7 เมตร ห่างจากฝั่งประมาณ 500-1,500 เมตร ขนานไป
กับ แนวชายฝั่งเป็นระยะทางยาวมากกว่า 10 กิโลเมตร ประกอบด้วยแพเชือกขนาด 1 งาน ถึง 1 ไร่
จ้านวนหลายร้อยแพ โดยในปัจจุบัน จากปริมาณความต้องการของตลาดที่เพิ่ มขึน ท้าให้บริเวณอ่าว
ศรีราชา มีการขยายพืนที่ในการเลียงหอยแมลงภู่กันมากขึน เพราะเป็นบริเวณหนึ่งในบริเวณชายฝั่งของ
ไทยที่ มี ค วามพร้ อ มทั งด้ านสภาพแวดล้ อ มและปั จ จั ย การผลิ ต ของแหล่ ง น้ า ได้ แ ก่ ปริม าณอาหาร
คุณภาพอาหาร พันธุ์สัตว์น้า ความสนใจของผู้ประกอบการ การคมนาคม และการตลาดต่อการเลียง
หอยแมลงภู่ที่ระดับความพร้อมร้อยละ 83.33 (ส้านักงานวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง , 2546) จึงเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ท้าให้บริเวณอ่าวศรีราชาได้รับความนิยมในการเลียงหอยแมลงภู่และมีการขยายพืนที่การ
เลียงหอยแมลงภู่เพิ่มมากขึน โดยเฉพาะการเลียงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก จากข้อมูลของส้านักงาน
ประมงจั ง หวั ด ชลบุ รี พบว่ า ผู้ ป ระกอบการในจั ง หวั ด ชลบุ รี ที่ เพาะเลี ยงหอยแมลงภู่ จ ะนิ ย มเลี ยง
หอยแมลงภู่แบบแพเชือกและมีผู้ประกอบการที่เลียงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกจ้านวนทังสิน 220 ราย
รวมเป็นจ้านวนแพเชือกทังหมดประมาณ 1,100 แพ (ประมงจังหวัดชลบุรี , 2556) วิธีการเลียง พบว่า
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้ถังน้ามันขนาดกลางมาท้าเป็นทุ่นลอย (รูปที่ 3.6-2) โดยเมื่อมีลูกหอยมาเกาะ
แล้วท้าการเลียงไปประมาณ 6-8 เดือนก็เริ่มจ้าหน่ายผลผลิตหอยแมลงภู่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในบริเวณ
ด้านหน้าพืนที่โครงการและในรัศมี 5 กิโลเมตร ไม่มีการเพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่งแต่อย่างใด
ตารางที่ 3.6-1 แสดงรายละเอียดเรือประมงแยกประเภทเครื่องมือประมงในอาเภอศรีราชา
ประเภท
ลอบปู
ลอบปลา
อวนครอบหมึก
อวนจมปู
อวนไดหมึก
อวนลอยปลาทู
อวนลอยปลา
อวนจมกุ้ง
อวนล้อมปลากระบอก
เรือหอย
อวนด้า
อวนล้อมจับปลากะตัก
เรือโป๊ะ
อวนลากแผ่นตะเฆ่
อวนลากคานถ่าง
อวนลอยปลาอินทรีย์
อวนลากคู่
เบ็ด
ครอบกะตัก
อื่น ๆ (ตกปลา-ตกหมึก)
รวม

จานวน
ปี พ.ศ. 2555
3
2
27
115
5
22
1
13
1
3
5
3
3
40
2
1
6
8
260

ปี พ.ศ. 2556
94
2
27
114
17
23
9
13
6
5
1
9
27
7
1
355

ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดชลบุร,ี พ.ศ. 2557
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ยูเออี

นอกจากนีในพืนที่แหลมฉบังและอ่าวอุดมได้มีการทิงปะการังเทียมเพื่อลดการบุกรุกพืนที่การวางไข่ของ
สัตว์น้าจากเรือประมงอวนลาก รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้า โดยชุมชนบ้านแหลมฉบัง ชุมชนบ้านอ่าว
อุดม และกองทุนไฟฟ้า (ต้าแหน่งการวางปะการังเทียมดังแสดงในรูปที่ 3.6-1 และรูปที่ 3.6-2) โดยพืนที่
วางปะการังเทียมปัจจุบันที่ใกล้กับแนวท่อใต้ทะเลของคลังน้ามั นศรีราชาที่สุด มีระยะห่างจากแนวท่อ
ประมาณ 400 เมตร ทางด้านทิศใต้

รูปที่ 3.6-1 ตาแหน่งปะการังเทียมบริเวณแหลมฉบังและอ่าวอุดม

รูปที่ 3.6-2 ตาแหน่งปะการังเทียมที่อยู่ใกล้กับแนวท่อใต้ทะเลของคลังน้ามันศรีราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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3.7

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

การคมนาคมทางบก

3.7.1 การคมนาคมทางรถยนต์
3.7.1.1 เส้นทางคมนาคม
พื นที่ โครงการตั งอยู่ ป ระมาณ กม.ที่ 125 ของทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3 (ถนนสุ ขุ ม วิ ท ) โดยมี
โครงข่ายถนนสายหลักโดยรอบพืนที่ดังนี
1) ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท ) เป็ นถนนสายส้าคัญ ของภาคตะวัน ออกซึ่ ง
เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ และภูมิภาคอื่น ๆ เปิดใช้งานเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2479 มีเขตทาง
กว้าง 46 – 60 เมตร ช่องทางจราจรกว้าง 3.5 เมตร จ้านวน 4 ช่องจราจร มีช่องทางจอดรถ
กรณีฉุกเฉินจ้านวน 2 ช่องทาง แต่ละช่องทางกว้างประมาณ 2.5 เมตร ผิวถนนเป็นแอสฟัลท์
2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 (ถนนสายกรุงเทพ – ชลบุรีสายใหม่) เป็นทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง (มอเตอร์เวย์ ) สายแรกของประเทศไทย ระยะทางรวมทั งหมดประมาณ 124 กิโลเมตร
เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ที่ถนนศรีนครินทร์ ไป ทางทิ ศตะวันออกบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 36 (เมืองพัทยา – ระยอง) ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่ง ทางสายนีเป็นโครงข่ายทางหลวงที่มี
ความส้าคัญในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งกับพืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในถนนสุขุมวิทและทางหลวงสายบางนา-บางปะกง ปัจจุบัน มี
ช่องทางจราจรหลักเพิ่มเติม บนทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพฯ – ชลบุรี ช่วงถนนศรีนครินทร์ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็น 8 ช่องจราจร ไป – กลับฝั่งละ 4 ช่องจราจร
3.7.1.2 ปริมาณการจราจร
เส้นทางคมนาคมที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการมากที่สุด คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 7 ดังนัน ในการศึกษาปริมาณการจราจรจึงได้ท้ าการรวบรวมข้อมู ลสถิติปริมาณการจราจรของ
ยานพาหนะชนิดต่าง ๆ บริเวณเส้นทางดังกล่าวที่ท้าการตรวจนับโดยส้านักอ้านวยความปลอดภัย กรมทาง
หลวง ในปี พ.ศ. 2553-2555 (ตารางที่ 3.7-2) จากปริมาณการจราจรของยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ที่แสดง
ในตารางดังกล่าว สามารถน้ามาค้านวณหาปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อชั่วโมง (คัน/ชั่วโมง) โดยแปลงหน่วยให้
เป็ นหน่ วยรถยนต์ นั่ งส่ วนบุ คคล (Passenger Car Unit - PCU) ต่ อชั่ วโมง หรื อ PCU/hr โดยใช้ ค่ า PCE
(Passenger Car Equivalent) เป็นตัวแปรในการปรับค่า (ตารางที่ 3.7-1)
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ตารางที่ 3.7-1 ค่าถ่วงน้าหนักของยานพาหนะแต่ละประเภท
ประเภทของยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน
รถยนต์นั่งเกิน 7 คน
รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ
รถโดยสารขนาดเล็ก
รถโดยสารขนาดกลาง
รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ
รถโดยสารขนาดใหญ่
รถบรรทุก 10 ล้อ
รถบรรทุกพ่วง
รถบรรทุกกึ่งพ่วง
จักรยานและรถสามล้อ
รถจักรยานยนต์

ค่า PCE
0.333
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.1
2.1
2.5
2.5
2.5
0.333
0.333

ที่มา: กรมทางหลวง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.7-2 ปริมาณการจราจรรายปีเฉลีย่ บนทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วงปี พ.ศ. 2553-2555
พ.ศ. 2553

ทางหลวงหมายเลข 3 (กม.130+000)
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

คัน/วัน

16,393

13,115

คัน/วัน

7,270

คัน/วัน
คัน/วัน
คัน/วัน
คัน/วัน
คัน/วัน
คัน/วัน
คัน/วัน
คัน/วัน
คัน/วัน
คัน/วัน
คัน/วัน
%

ประเภทรถยนต์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลน้อย
กว่า 7 คน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
มากกว่า 7 คน
4รถโดยสารขนาดเล็ก
รถโดยสารขนาดกลาง
รถโดยสารขนาดใหญ่
รถบรรทุกขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาดกลาง
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถพ่วง 18 ล้อ
รถกึ่งรถพ่วง 18 ล้อ
รวม
จักรยานและรถสามล้อ
รถจักรยานยนต์
ร้อยละของยานพาหนะ
ขนาดใหญ่

หน่วย

พ.ศ. 2553

ทางหลวงหมายเลข 7 (กม.4+000)
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

21,170

8,195

11,816

18,705

11,256

14,980

3,157

4,216

6,089

1,143
217
1,336
9,065
1,072
1,998
3,532
1,687
43,723
24
5,440

1,050
311
1,761
4,013
1,411
2,814
3,316
3,126
42,173
20
5,359

1,496
235
110
3,934
1,150
1,370
962
3,554
49,951
9
10,459

351
235
663
1,751
2,633
2,104
1,556
5,359
26,004
2
1,775

135
61
773
2,153
3,980
1,931
1,600
5,725
32,390
0
1,724

224
103
523
6,346
5,663
3,997
3,812
11,488
56,950
1
2,394

22.51

30.21

16.79

48.26

43.44

44.93

หมายเหตุ: * = ยานพาหนะหนัก ได้แก่ รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนาดกลาง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบรรทุกพ่วง รถบรรทุกกึ่งพ่วง
ที่มา: ส้านักอ้านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. 2553-2555
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ปริมาณการจราจรรายปีเฉลี่ย สามารถค้านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณจราจรในหน่วย PCU/hr ต่อ
ความสามารถในการรองรับการจราจร ซึ่งผลลัพธ์จะออกมาในรูปของค่าความสามารถในการรองรับ
ปริมาณการจราจรหรือ V/C Ratio ดังแสดงในตารางที่ 3.7-3 ซึ่งค้านวณได้โดยสูตร
𝑉 ⁄𝐶 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

ปริมาณการจราจร (𝑃𝐶𝑈⁄ℎ𝑟)
ความสามารถในการรองรับ

ผลที่ ได้จะน้ าไปเปรีย บเที ย บกั บ ค่า V/C Ratio มาตรฐานที่ ได้เสนอไว้โดยเผ่ าพงศ์ นิจ จันทร์ พั น ธ์ศ รี
(2540) เพื่อพิจารณาระดับความรุนแรงของสภาพการจราจรติดขัดของถนนแต่ละเส้น ซึ่งค่ามาตรฐานที่
ใช้ส้าหรับประเมินผลกระทบสภาพจราจรมีดังนี
อัตราส่วนของปริมาณจราจร สภาพที่ประเมิน (V/C Ratio)






0.88 - 1.00 สภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง
0.67 - 0.87 สภาพการจราจรติดขัดมาก
0.52 - 0.66 การเคลื่อนตัวของสภาพการจราจรพอใช้
0.36 - 0.51 สภาพการจราจรมีความคล่องตัวดี
0.20 - 0.35 สภาพการจราจรมีความคล่องตัวสูงมาก

ตารางที่ 3.7-3 V/C Ratio ของทางหลวงโครงข่ายจราจรในพื้นที่ศึกษา
โครงข่ายจราจร
พ.ศ 2553
ทางหลวงหมายเลข 3 (ต่อทางของ
เทศบาลเมืองศรีราชา – ต่อทางของเมือง
พัทยา)
ทางหลวงหมายเลข 7 (ทางแยกเข้า
ท่าเรือแหลมฉบัง)
พ.ศ 2554
ทางหลวงหมายเลข 3 (ต่อทางของ
เทศบาลเมืองศรีราชา – ต่อทางของเมือง
พัทยา)
ทางหลวงหมายเลข 7 (ทางแยกเข้า
ท่าเรือแหลมฉบัง)
พ.ศ 2555
ทางหลวงหมายเลข 3 (ต่อทางของ
เทศบาลเมืองศรีราชา – ต่อทางของเมือง
พัทยา)
ทางหลวงหมายเลข 7 (ทางแยกเข้า
ท่าเรือแหลมฉบัง)

ปริมาณการจราจรเฉลี่ย
รายชั่วโมง (PCU/hr) (1)

จานวนช่อง
จราจร (2)

ปริมาณการรองรับ
การจราจรได้ของ
เส้นทาง* (3)=(2) x 2,000

V/C Ratio
(1)/(3)

2,486.95

4

8,000

0.31

1,835.12

4

8,000

0.23

2,584.08

4

8,000

0.32

2,173.93

4

8,000

0.27

2,646.97

4

8,000

0.33

3,902.55

4

8,000

0.48

หมายเหตุ: * ก้าหนดค่าความสามารถในการรองรับของถนน เท่ากับ 2,000 PCU/ชั่วโมง/ 1 ช่องจราจร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ผลการค้ านวณค่ าความสามารถในการรองรับ การจราจรของทางหลวงหมายเลข 3 และ ทางหลวง
หมายเลข 7 ในปี พ.ศ. 2553-2555 แสดงในตารางที่ 3.7-3 ซึ่งจะเห็นได้ว่าตังแต่ พ.ศ. 2553 - 2555 นัน
ทางหลวงหมายเลข 3 (ต่อทางของเทศบาลเมืองศรีราชา – ต่อทางของเมืองพัทยา) มีค่า V/C ratio อยู่ที่
0.31 – 0.33 ซึ่งถือได้ว่าสภาพการจราจรมีความคล่องตัวสูงมาก และทางหลวงหมายเลข 7 (ทางแยกเข้า
ท่าเรือแหลมฉบัง) นันมีค่า V/C ratio อยู่ที่ 0.23 – 0.48 ซึ่งถือได้ว่าสภาพการจราจรคล่องตัวดี ดังนัน
สรุปได้ว่า ทางหลวงหมายเลข 3 (ต่อทางของเทศบาลเมืองศรีราชา - ต่อทางของเมืองพัทยา) และทาง
หลวงหมายเลข 7 (ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง) ซึ่งเป็นทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่มีปัญหา
จราจรแต่อย่างไร

3.7.2 การคมนาคมทางรถไฟ
อ้าเภอศรีราชามีเส้นทางรถไฟสายศรีราชา – แหลมฉบัง (พ.ศ. 2535) ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจาก
รถไฟสายฉะเชิ ง เทรา-สั ต หี บ ที่ บ ริ เวณอ้ า เภอศรี ร าชามุ่ ง เข้ า สู่ ท่ า เรื อ น้ า ลึ ก และนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แหลมฉบัง มีระยะทางทังหมด 9.3 กิโลเมตร

3.8

การคมนาคมทางน้า

3.8.1 เครือข่ายคมนาคม
บริเวณโดยรอบที่ตังโครงการครอบคลุมเขตท่าเรือศรีราชา เขตท่าเรือเกาะสีชัง เขตท่าเรือแหลมฉบังและ
น่านน้าในบริเวณใกล้เคียง ภายในจะถูกแบ่งออกเป็นเส้นทางเดินเรือ เขตจอดเรือ เขตจอดทอดสมอ และ
เขตจอดกักเรือตามความเหมาะสมของสภาพพืนที่และการใช้ประโยชน์ โดยบริเวณเขตท่าเรือศรีราชาจะ
มีเรือ บรรทุก สิน ค้าเข้ ามาจอดขนถ่ ายสิน ค้ากลางทะเล และมีเรือบรรทุ กน้ ามั นขนาดใหญ่ ใช้เป็ น เส้ น
ทางเข้าออกเพื่อเทียบท่าขนถ่ายในบริเวณน่านน้าใกล้เคียงเป็นจ้านวนมาก
3.8.1.1 ช่องทางเดินเรือในเขตศรีราชา
ช่องทางเดินเรือในเขตท่าเรือศรีราชาจะใช้ส้าหรับเรือกลที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส โดยเส้นแบ่ง
ช่องทางเดินเรือจะอยู่ระหว่างพื นที่ชายฝั่งของศรีราชากับเกาะสีชัง ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เส้น
ก้ากับช่องทางเดินเรือขาขึนเหนือและเส้นก้ากับช่องทางเดินเรือขาล่องใต้
3.8.1.2 เขตจอดเรือในพื้นที่
เขตจอดเรือศรีราชาตังอยู่ในเขตท่าเรือศรีราชา โดยเป็นการรวมเขตจอดเรือเกาะสีชัง เดิมกับเขตจอดเรือ
ศรีราชาเข้าด้วยกัน มีอาณาเขตครอบคลุมพืนที่ตังแต่
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ด้านเหนือ แนวละติจูด 13° 13’ 00” เหนือ จากฝั่งไปจนถึงลองจิจูด 100° 47’ 30” ตะวันออก
ด้านใต้ แนวละติจูด 13° 00’ 00” เหนือ จากฝั่งไปจนถึงลองจิจูด 100° 47’ 30” ตะวันออก
ด้านตะวันตก แนวลองจิจูด 100° 47’ 30” ตะวันออก ด้านเหนือจรดละติจูด 13° 13’ 00” เหนือ
ด้านใต้จรด ละติจูด 13° 00’ 00” เหนือ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

โดยพืนที่ส้าหรับจอดเรือในเขตท่าเรือศรีราชา สามารถแบ่งได้เป็น 11 พืนที่ ดังต่อไปนี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

เขตจอดเรือขนถ่ายสินค้ากลางน้าตะวันตกเขต 1 (Area A)
เขตจอดเรือขนถ่ายสินค้ากลางน้าตะวันออก (Area B)
เขตจอดเรือบรรทุกน้ามันตะวันออกเขต 1 (Area C)
เขตจอดเรือขนถ่ายสินค้ากลางน้าตะวันตกเขต 2 (Area D)
เขตจอดเรือบรรทุกน้ามันตะวันออกเขต 2 (Area E)
เขตจอดเรือขนถ่ายสินค้ากลางน้าตะวันตกเขต 3 (Area F)
เขตจอดเรือบรรทุกน้ามันและขนถ่ายน้ามันด้านตะวันตก (Area G)
เขตจอดทอดสมอส้าหรับเรือเข้าแหลมฉบัง (Area H)
เขตจอดเรือล้าเลียง (Barge)
เขตจอดเรือบรรทุกสินค้าอันตรายและวัตถุระเบิด (D.G)
เขตจอดกักเรือเพื่อตรวจโรคและตรวจคนเข้าเมือง (Immigration)

รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 3-3 กฎกระทรวงก้าหนดเขตท่าเรือศรีราชา พ.ศ. 2545

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี
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3.8.1.3 ท่าเรือที่สาคัญในพื้นที่
ท่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังตังอยู่ในเขตต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา และต้าบลบางละมุง อ้าเภอบางละ
มุง ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพืนฐานของการพัฒนาพืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและการส่งเสริมการส่งออกที่
ส้าคัญของไทย โดยเป็นท่าเรือน้าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถรองรับเรือขนาด
ใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) เรือบรรทุกตู้สินค้าและเรือสินค้าเทกองเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่
สามารถเข้าเทียบที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ได้ มีพืนที่ 6,340 ไร่ ตัวท่าเรือมีความยาวประมาณ 1,300 เมตร มี
พืนที่ทางน้าประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร มีเขื่อนกันคลื่น 1 แห่ง เพื่อให้เรือสามารถจอดเทียบท่าได้
สะดวกขึน (รูปที่ 3.8-2)

รูปที่ 3.8-2 แผนผังแสดงท่าเทียบเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์
ท่าเรือศรีราชาฮาเบอร์เป็นท่าเรือน้าลึกที่มีขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ขนถ่ายสินค้าน้าเข้าทางทะเล
มาสู่ทางบกและขนถ่ายสินค้าส่งออกจากรถบรรทุกลงในเรือ สินค้าจัดเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ ได้รับ
อนุญาตจากกรมเจ้าท่าและกระทรวงคมนาคม ให้ด้าเนินกิจการขนถ่ายสินค้าเทกอง สินค้า ทั่วไป และตู้
สินค้าส้าหรับเรือเดินทะเลทุกสายการเดินเรือ ตังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2537 และยังได้รับอนุญาตให้
เป็นท้าเนียบท่าเรืออนุมัติโดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ้า ณ ท่าเทียบเรือ 24 ชั่วโมง รวมทังได้รับอนุมัติ
ให้เป็นท่าเทียบเรือส้าหรับขนถ่ายถ่านหินท่าเรือศรีราชาฮาเบอร์มีความยาวหน้าท่าเทียบเรือ 450 เมตร
ความลึกเฉลี่ยของน้าหน้าท่า 12 เมตร สามารถให้บริการท่าเทียบเรือ 4 ท่า ส้าหรับเรือเดินทะเลทุ ก
ขนาดจนถึง 120,000 DWT
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ท่าเรือ เคอรี่ สยามซีพอร์ท
ท่าเรือสยามซีพอร์ตเป็นท่าเรือเอกชนที่เกิดจากการร่วมลงทุนของผู้ประกอบการน้าตาล บริหารโดย
บริษั ท สยามซี พ อร์ต เทอร์มิ นอลและคลังสิน ค้า จ้ ากั ด จัดตั งขึ นเพื่ อสนองตอบนโยบายภาครัฐที่จ ะ
ส่งเสริม Eastern Seaboard Zone ในฐานะอุตสาหกรรมหลักและท่าเรือน้าลึก ให้บริการคลังสินค้าทัง
สิ น ค้ า บรรจุ หี บ ห่ อ และไม่ บ รรจุ หี บ ห่ อ ประเภทสิ น ค้ า ที่ บ รรทุ ก และขนถ่ า ยที่ ท่ า เรื อ ได้ แ ก่ น้ า ตาล
กากน้าตาล กากถั่วเหลื องรวมทั งเหล็ก ปูน ซี เมนต์ ผงไม้สับ สิ่งอ้านวยความสะดวกในท่าเทีย บเรือ
ประกอบด้วย ท่านอก มีความยาว 406.30 เมตร ส้าหรับ Bulk Loader เป็นสายพานล้าเลียง ส่วนท่าในมี
ความยาว 332 เมตร ความลึกหน้าท่า 14.5 เมตร (จากระดับน้าทะเลปานกลาง) ขนาดของเรือที่รองรับ
ได้ตังแต่ 500 ถึง 60,000 DWT ความยาวเรือ 300 เมตร สามารถรับเรือได้ 4 ล้า ในเวลาเดียวกัน
ท่าเรือบริษัท ไทยออลย์ จากัด (มหาชน)
ท่ าเที ย บเรือ ของบริษั ท ไทยออยล์ จ้ ากั ด (มหาชน) เป็ นท่ าเที ยบเรื อ ที่ ใช้ส าหรั บ ขนถ่ ายน้ ามัน และ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน มีจานวนทั้งสิ้น 8 ท่า มีความลึกหน้าท่าอยูร่ ะหว่าง 5.1–0 18.30 เมตร (MSL)
ท่าเรือบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ท่าเทียบเรือบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) เป็นท่าเทียบเรือที่ใช้ส้าหรับ ขนถ่ายน้ามัน
และผลิตภัณฑ์น้ามัน มีจ้านวนทังสิน 3 ท่า มีความลึกหน้าท่าอยู่ระหว่าง 8.50–9.00 เมตร (MSL)
3.8.1.4 ชนิดและปริมาณเรือ
เขตท่าเรือศรีราชามีเรือทังจากภายในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าหรือรับ
สินค้าจากท่าเทียบเรือต่าง ๆ ภายในพืนที่ ซึ่งประกอบด้วยเรือหลากหลายประเภท เช่น Tanker, Bulk
Carrier, General Cargo/ Conventional, Containner Ship เป็ น ต้ น โดยปริ ม าณเรื อ ในเขตท่ า เรื อ
ศรีราชา แสดงดังตารางที่ 3.8-1
ตารางที่ 3.8-1 ข้อมูลปริมาณเรือเข้า – ออก ในเขตท่าเรือศรีราชา (ลาต่อปี)
ปี
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

ชายฝั่ง
2,577
2,840
2,908
2,917
2,872
3,690
3,824
4,362
4,342

ต่างประเทศ
5,111
5,396
5,988
6,127
5,735
6,452
6,477
7,958
7,806

รวม
7,688
8,236
8,896
9,044
8,607
10,142
10,301
12,320
12,148

ที่มา : ศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
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3.8.1.5 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จากสถิติอุบัติเหตุทางน้าและอุบัติเหตุเรือ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556 จากศูนย์ควบคุมการจราจรและ
ความปลอดภัยทางทะเล พบว่า ในเขตท่าเรือศรีราชานันมีอุบัติเหตุเกิดขึนทังหมด 16 ครัง เป็นอุบัติเหตุ
ที่ก่อให้เกิดเรือจมทังหมด 9 ครัง เป็นอุบัติเหตุที่ท้าให้เกิดการเสียชีวิต 1 ครัง และเป็นอุบัติเหตุทั่วไป
จ้านวน 6 ครัง โดยรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุแสดงตารางที่ 3.8-2
นอกจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุข้างต้นแล้วทางศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ได้มี
การรวบสถิติอุบัติเหตุน้ามัน รั่วไหล/คราบน้ามันในเขตพืนที่รับผิดชอบ ซึ่ งจากสถิติการเกิดอุบั ติเหตุ
น้ามันรั่วไหล/คราบน้ามัน พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึนทังหมด 13 ครัง เป็นการ
พบคราบน้ ามั นจ้านวน 6 ครัง พบการรั่วไหลของน้ามัน จ้านวน 4 ครัง สินค้ าอัน ตรายรั่วไหลบนเรือ
จ้ า นวน 1 ครั งและอุ บั ติ เ หตุ ทั่ ว ไปจ้ า นวน 2 ครั ง โดยรายละเอี ย ดของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ สดงได้
ตารางที่ 3.8-3
ตารางที่ 3.8-2 สถิติอุบัติเหตุทางน้าและอุบัติเหตุทางเรือ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

วันที่เกิดเหตุ
10/12/2556
8/11/2556
27/9/2556
23/9/2556
14/8/2556
25/7/2556

รายละเอียด
เรือ EIIES ชนท่า
เรือรุ่งอรุณ 2, เรือกังวานวารี 4, เรือโชคกิจกฤษดา จม
เรือประมงเกิดไฟลุกไหม้
เรือลากจูง CPI 19 จม
เรือ ส.โชตพีรพล ถูกเรือสินค้าชนจม
เรือลากจูงธนภูมิ 1 จม

7

29/6/2556

เรือทองค้าน้าเจริญ จม

8
9
10
11
12

21/6/2556
21/4/2556
24/2/2556
17/1/2556
16/1/2556

13

14/8/2554

14

25/5/2554

15
16

9/8/2553
9/8/2553

เรือ NPS Ocean Star ชน Leap Heart
เรือน้องใหม่ 7 ชน เรือเข็มทอง
เรือทองวินขนส่ง 1 จม
เรือลากจูงและเรือล้าเลียงถ่านหินจม
ไฟไหม้เครนและสายพานล้าเลียงสินค้า
เรือ Ocean Favour ชน Unison Vigor เรือ M.V. Unison
Vigor ได้รับความเสียหายบริเวณหัวเรือ(ระวาง 1) เป็นเหตุ
ให้เรือจมลงพร้อมสินค้าหน้าท่าเทียบเรือคราบน้ามันรัว่ ซึม
ออกจากตัวเรือ M.V. Unison Vigor
เรือ Mol Aqua ตู้คอนเทรนเนอร์ประมาณแถวที่ 26 ระวาง
ชันบนสุดเกิดระเบิดเป็นเหตุเพลิงไหม้
กาน์รัตน์ ชนนักท่องเที่ยวเสียชีวิต
เจ๊เบญจมาพร 2 ชนขอนไม้ลอยน้า และจมลง

สถานที่
ท่าเรือแหลมฉบัง A4
ตอนกลางอ่าวไทย
เกาะสีชัง
ตอนกลางอ่าวไทย
เกาะค้างคาว
แสมสาร
ทิศตะวันตกเกาะท้ายตา
หมื่น
ท่าเรือศรีราชา
เกาะล้าน
เกาะสีชัง
ท่าเรือแหลมฉบัง A3

ครั้ง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kerry Siam Seaport

1

ท่าเรือแหลมฉบัง B4

1

เกาะล้าน
เกาะล้าน

1
1

ที่มา : ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
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ตารางที่ 3.8-3 สถิติอุบัติเหตุน้ามันรั่วไหลและคราบน้ามัน
ลาดับ
1
2
3
4
5

วันที่เกิดเหตุ
7/12/2556
15/10/2556
17/9/2556
28/7/2556
27/7/2556

6

7/3/2556

7
8
9
10

3/3/2556
21/2/2556
29/1/2556
26/1/2556

รายละเอียด
พบคราบน้ามัน
น้ามันรั่วที่เรือ Hundai Harmony
น้ามันหกล้นบนเรือ Anderson Bridge
พบคราบน้ามัน
พบคราบน้ามัน
สินค้าอันตรายรัว่ ไหลบนเรือ hansa Centurion trichlorolso
Cyanuric (Dry) 4 ตู้
พบคราบน้ามัน
พบคราบน้ามัน
น้ามันรั่วไหล
พบคราบน้ามันบริเวณทุ่นไทยออยด์ SBM 1

สถานที่
เกาะล้าน
แหลมฉบัง C3
เกาะสีชัง
ระยอง
มาบตาพุด

ครั้ง
1
1
1
1
1

ท่าเรือแหลมฉบัง C1

1

Kerry Siam Seaport
ท่าเรือศรีราชา
ท่าเรือศรีราชา
ท่าเรือศรีราชา

1
1
1
1

Kerry Siam Seaport

1

11

1/1/2555

น้ามันเชือเพลิงและน้ามันดีเซลรั่วไหลจจากเรือ Unisom
Vigor โดนกับเรือ Ocean Flavor เมื่อวันที่ 2/8/54 โดยใช้
ทุ่นกักน้ามันล้อมเรือที่จมอยู่ไว้เพือ่ จ้ากัดการเคลื่อนที่อของ
คราบน้ามันที่ยังคงค้างอยู่ในเรือ

12

2/8/2554

น้ามันเชือเพลิงและน้ามันดีเซลรั่วไหลจากเรือ Unison
Vigor โดนกับเรือ Ocean Flavor

Kerry Siam Seaport

1

13

27/7/2553

น้ามันเตาปนเปื้อนกับขยะบนชายหาด

ชายหาดบ้านพักเรือน้า
ของ ร.พ. สมเด็จ ณ ศรี
ราชา

1

ที่มา : ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557

3.9

น้าใช้และพลังงานไฟฟ้า

3.9.1 การใช้น้า
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง มีเขตจ้าหน่ายน้าครอบคลุมเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาล
ต้าบลอ่าวอุดม และเคหะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง อ้าเภอศรีราชา โดยมี แหล่งน้าดิบเพื่อใช้ในการผลิต
น้าประปาจากอ่างเก็บน้าหนองค้อ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก (มหาชน) จ้ากัด
และลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก จากข้อมูลความสามารถในการผลิตและปริมาณการจ่ายน้าประปาในช่วง
ปี พ.ศ. 2554 -2556 จะเห็นได้มามีปริมาณความต้องการใช้น้าประปาเพิ่มสูงขึน โดยในปี พ.ศ. 2556 มี
ความสามารถผลิ ต น้ า ได้ ป ระมาณ 18,590,791 ลู ก บาศก์ เมตร แต่ น้ า ประปาที่ ต้ อ งการใช้ เท่ า กั บ
18,100,037 ลูกบาศก์เมตร (แสดงดังตารางที่ 3.9-1) โดยน้าประปาจ้าหน่ายบางส่วนได้รับน้าเสริมจาก
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ผู้ใช้น้าที่อยู่ในเขตความรับผิดชองของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
แหลมฉบังในปี พ.ศ. 2556 มีจ้านวน 18,441 ราย และสถิติจ้านวนผู้ใช้น้าของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแหลมฉบัง ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2556 แสดงดังรูปที่ 3.9-1
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.9-1 ความสามารถในการผลิตและปริมาณการจ่ายน้าประปาต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556
ปริมาณน้าผลิตจ่าย
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)
15,489,101
17,077,309
18,590,791

ปี
2554
2555
2556

ปริมาณน้าจาหน่าย
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี)
15,078,655
16,914,193
18,100,037

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557

รูปที่ 3.9-1 จานวนผู้ใช้น้าของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง (พ.ศ. 2540-2556)
ในด้านปัญหาและอุปสรรคของการด้าเนินงานนันประกอบด้วย




ไม่ มีแหล่งน้ าเป็ น ของตนเอง ต้ องซื อน้าจาก EAST WATER 100% จึงไม่สามารถควบคุ ม
ปริมาณและคุณภาพของน้าดิบได้ ขึนอยู่กับ EAST WATER จะสูบให้
โรงผลิต ไม่สามารถรองรับปริมาณการเพิ่ มขึนของผู้ใช้น้า จึงต้องอาศัยน้าประปาจากการ
ประปาในพืนที่ข้างเคียงมาจ่ายให้ประชาชนในพืนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ต้นทุนค่าน้าดิบมีราคาสูง และ EAST WATER มีการปรับราคาค่าน้าดิบขึนทุกปีรวมต้นทุนอื่น
ๆ มีราคาสูงขึนทุกปี ราคาค่าน้าในระดับการใช้น้าประเภทที่อยู่อาศัยจึงเป็นราคาจ้าหน่ายที่ต่้า
กว่าต้นทุน

ในส่วนของแผนการด้านการขยายการให้บริการในอนาคตนันจะต้องมีการจัดหาสถานที่ผลิตใหม่ เพื่อ
ผลิตได้มากขึน และมีความสามารถจ่ายให้ประปาสาขาต่าง ๆ ในพืนที่ได้อย่างพอเพียง

3.9.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า
ประชาชนในพื นที่ เทศบาลนครแหลมฉบั ง อยู่ในความรับ ผิด ชอบของการไฟฟ้ าส่วนภู มิ ภ าคอ้ าเภอ
ศรีราชา ซึ่งมีพืนที่การให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมพืนที่ คือ ต้าบลศรีราชา ต้าบลสุรศักดิ์ ต้าบลทุ่งสุขลา
ต้าบลหนองขาม ต้าบลเขาคันทรง (บางส่วน) และอ้าเภอเกาะสีชัง รวมแล้วเป็นพืนที่รับผิดชอบทังหมด
268,836 ตารางกิโลเมตร และทางเทศบาลได้มีการจัดตังงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะเอง ซึ่งในปัจจุบันมีไฟฟ้าสาธารณะกระจายไปทั่วเทศบาล จ้านวนครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้า
28,499 แห่ง ไฟฟ้าและสาธารณะ (ไฟฟ้าสองสว่าง) จ้านวน 103 จุด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.9-2 สถานีจา่ ยไฟในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีราชา
สถานีจ่ายไฟ
ศรีราชา
อ่าวไผ่ 1
อ่าวไผ่ 2
แหลมฉบัง 1
แหลมฉบัง 2
ปิ่นทอง

รับไฟระบบ (KV)
22
22
115
-

พิกัดต่อเครื่อง (MVA)
2
2
3
1
2
2

จานวนหม้อแปลงกาลัง (เครื่อง)
50
40
200
50
50
25

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอศรีราชา, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557

ตารางที่ 3.9-3 สถิติจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้าและปริมาณการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอศรีราชา
ปี
2554
2555
2556

จานวนผู้ใช้ ณ เดือนธันวาคม (ราย)
112,212
120,437
97,411

ปริมาณการจ่ายไฟฟ้า (MW)
637,676
594,930
355,501

ทีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอศรีราชา, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557

เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึง ซึ่งเป็นการไฟฟ้าสาขาในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอ
ศรีราชา ได้ยกฐานะเป็นการไฟฟ้าจุดรวมงาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีชื่อว่า การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคบึ ง และได้แยกการด้าเนินงานออกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอศรีราชา โดยดูแลให้การ
บริการไฟฟ้าในเขตพืนที่ ต้าบลบึง ต้าบลบ่อวิน และต้าบลเขาคันทรง (บางส่วน) ท้าให้จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า
และปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอ้ าเภอศรี ราชา ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 และปี
พ.ศ. 2555

3.10 การกาจัดขยะมูลฝอย
การก้าจัด ขยะมูลฝอยในเขตพืนที่โครงการนันอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งมี
พืนที่รับผิดชอบทังหมด 109.65 ตารางกิโลเมตร โดยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะทังหมด 34 คน
และรถขนขยะมูลฝอย จ้านวน 13 คัน โดยมีขนาดความจุของรถขนขยะมูลฝอย ดังนี
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รถขนขยะชนิดอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 6 คัน
รถขนขยะชนิดคอนเทรนเนอร์ ขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 คัน
รถขนขยะชนิดคอนเทรนเนอร์ ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 คัน
รถขนขยะชนิดบรรทุกเทท้าย ขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 3 คัน
รถขนขยะชนิดกระบะเทท้าย จ้านวน 1 คัน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ในส่วนของการจัดเก็บของเสียนัน ทางเทศบาลนครแหลมฉบังจะมีการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน วันละ
1 เที่ยว โดยจะเก็บขนขยะมูลฝอยเวลา 18.00 – 06.00 น. รวมแล้วปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ใน
ปัจจุบันแต่ละวันมีปริมาณ 200 ตัน
โดยวิธีก้าจัดขยะมูลฝอยนันทางเทศบาลนครแหลมฉบังได้มีการใช้วิธีฝังกลบ ซึ่งสถานที่ฝังกลบนันตังอยู่
ที่ ต้าบลบึง อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีขนาดพืนที่ 238 ไร่ ได้มีการใช้ไปแล้ว 40 ไร่ เหลือพืนที่ 100
ไร่ คาดว่าจะใช้ได้อีก 10 ปี
ปัญหาที่ทางเทศบาลนครแหลมฉบังประสบเกี่ยวกับการก้าจัดของเสีย คือ การเพิ่มปริมาณของขยะมูล
ฝอย และปัญหาการจราจรแออัด ซึ่งทางเทศบาลได้มาการวางแผนงานในอนาคตเกี่ยวกับการก้าจัดของ
เสีย คือ จะมีการเพิ่มปริมาณถังขยะเก็บมูลฝอยให้เพียงพอต่อขยะที่เป็นจริง

3.11 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
การรวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจะด้าเนินการเพื่อ เป็นข้อมูลพืนฐานของประชากรท้าให้
ทราบถึงปัญ หาที่เกิดขึนในปัจจุบัน และแนวทางการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึนในชุมชน ข้อมูลสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนในพืนที่ศึกษารวบรวมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาส่วนนี
แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) พิจารณาในภาพรวมระดับจังหวัดและอ้าเภอ และ (2) พิจารณา
ในระดับเทศบาล

3.11.1 จังหวัดชลบุรี
สภาพทัว่ ไป
จั ง หวั ด ชลบุ รี ตั งอยู่ ในภาคตะวั น ออกของประเทศไทย ระยะทางจากกรุ ง เทพมหานคร ประมาณ
81 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทังที่ราบลูกคลื่น
และเนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง พืนที่สูงชันและภูเขา รวมถึงเกาะน้อยใหญ่อีก
มากมาย
จังหวัดชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้ง เกิดเป็นหน้าผาหิน หาดทรายทอด
ยาว ป่าชายเลน ป่าชายหาด ฯลฯ ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือก้าบังคลื่นลมได้เป็น
อย่างดี อาทิ ท่าจอดเรือรบที่อ้าเภอสัตหีบ เป็นต้น ส้าหรับ เกาะส้าคัญ ๆ มีอยู่ไม่น้อยกว่า 46 เกาะโดย
เกาะเหล่านีท้าหน้าที่เป็นปราการธรรมชาติ ช่วยป้องกันคลื่นลม ท้าให้ชลบุรีไม่ค่อยมีคลื่นขนาดใหญ่ ต่าง
จากจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และตราด ซึ่งมักมีคลื่นใหญ่กว่า ด้วยเหตุนีเองชายฝั่งของชลบุรีจึงเต็มไปด้วยท่า
จอดเรือประมง และเหมาะแก่การสร้างท่าจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

การปกครอง
แบ่งออกเป็น 11 อ้าเภอ 92 ต้าบล 687 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่ว นจังหวั ด เทศบาลนคร 2 แห่ ง คื อ เทศบาลนครแหลมฉบั ง และ เทศบาลนครเจ้ าพระยาสุ รศั ก ดิ์
เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลต้าบล 35 แห่ง องค์การบริห ารส่วนต้าบล 50 แห่ง และมีรูปแบบการ
ปกครองพิเศษ 1 แห่ง คือ เมืองพัท ยา แยกจากการปกครองของอ้าเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ประชากร
จำนวนประชำกร
จ้านวนประชากรในจังหวัดชลบุ รีประกอบด้วยประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากการส้ารวจข้อมู ล
กรมการปกครอง ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555 พบว่า ประชากรในจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มเพิ่มขึนเรื่อย ๆ
รายละเอียดน้าเสนอในตารางที่ 3.11-1
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.11-1 จานวนประชากรของอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2553 – 2555

จังหวัดชลบุรี
อาเภอศรีราชา
ต้าบลหนองขาม
ต้าบลเขาคันทรง
ต้าบลบางพระ
ต้าบลบ่อวิน
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง
ต้าบลบางละมุง
ต้าบลสุรศักดิ์
ต้าบลทุ่งสุขลา
ต้าบลบึง
ต้าบลหนองขาม
เทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักดิ์
ต้าบลสุรศักดิ์
ต้าบลบึง
ต้าบลหนองขาม
ต้าบลเขาคันทรง
ต้าบลบ่อวิน

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
646,266 670,027 1,316,293 706,277 656,537 682,119 1,338,656 733,031 668,744 695,258 1,364,002 762,583 681,399 708,955 1,390,354 810,915
17,124 17,022
34,146
21,757 17,865 17,868
35,733
23,740
18,790 18,717
37,507
25,675
20,951 20,528
40,885
29,342
994
1,066
2,060
765
1,087
1,160
2,247
909
1,159
1,243
2,402
959
2,452
2,492
4,944
1,999
2,679
2,752
5,431
2,540
2,736
2,817
5,553
2,892
2,827
2,877
5,704
3,155
2,831
2,977
5,708
3,469
7,760
7,566
15,326
7,704
7,805
7,667
15,472
8,176
7,974
7,815
15,789
8,616
8,057
7,894
15,951
8,825
5,691
5,638
11,329
10,748
6,237
6,224
12,461
11,762
6,830
6,782
13,612
12,945
7,605
7,493
15,098
15,049
34,396

36,374

70,770

53,157

35,237

36,993

72,230

55,280

36,008

37,512

73,520

57,620

37,119

38,467

75,586

60,840

4,631
1,378
17,002
6,472
4,913

4,856
1,513
18,272
6,669
5,064

9,487
2,891
35,274
13,141
9,977

9,831
1,677
24,684
6,141
10,824

4,777
1,464
17,178
6,717
5,101

4,979
1,617
18,110
6,975
5,312

9,756
3,081
35,288
13,692
10,413

10,042
2,137
25,630
6,287
11,184

4,913
1,576
17,335
6,876
5,308

5,111
1,708
18,032
7,109
5,552

10,024
3,284
35,367
13,985
10,860

10,287
2,343
26,716
6,571
11,703

5,137
1,662
17,763
7,179
5,454

5,331
1,815
18,350
7,314
5,726

10,468
3,477
36,113
14,493
11,180

11,111
2,407
28,249
7,061
12,012

51,157

53,782

104,939

59,361

52,874

55,589

108,463

61,646

54,761

57,601

112,362

65,002

55,788

58,718

114,506

69,622

25,659
9,088
10,628
1,622
4,160

28,043
9,212
10,806
1,652
4,069

53,702
18,300
21,434
3,274
8,229

30,776
10,513
10,863
1,419
5,790

26,408
9,336
10,933
1,631
4,566

28,848
9,482
11,153
1,652
4,454

55,256
18,818
22,086
3,283
9,020

31,639
10,890
11,605
1,447
6,065

27,067
9,743
11,368
1,654
4,929

29,630
9,844
11,590
1,689
4,848

56,697
19,587
22,958
3,343
9,777

32,696
11,510
12,512
1,496
6,788

27,951
10,153
10,697
1,684
5,303

30,494
10,333
10,953
1,735
5,203

58,445
20,486
21,650
3,419
10,506

34,922
12,826
12,843
1,558
2,473

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

จังหวัดชลบุรีมีจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เมื่อปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 1,364,002 คน แบ่งเป็น
ชายจ้านวน 668,744 คน และหญิ งจ้านวน 695,258 คน ในจ้านวนนี เป็ น ผู้ป ระกั น ตน ร้อยละ 49.59
นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา ร้ อ ยละ 5.76 และผู้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ สั ญ ชาติ ไ ทย ร้ อ ยละ 0.49 รายละเอี ย ดน้ า เสนอใน
ตารางที่ 3.11-2
ตารางที่ 3.11-2 จานวนประชากรจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2555
ประเภทประชากร
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์1/
ผู้ประกันตน2/
นักเรียน/นักศึกษา2/
ผู้ไม่ใช่สัญชาติไทย1/

จานวน (คน)

ร้อยละ

1,364,002
676,369
78,520
6,641

49.59
5.76
0.49

ที่มา : 1/ ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงหมาดไทย, สืบค้น ณ เดือนมกราคม 2557
2/รายงงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2555 ส้านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี

ควำมหนำแน่นของประชำกร
อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร (ไม่รวมประชากรแฝง) ในจังหวัดชลบุรี มีแนวโน้มเพิ่มขึน ในช่ วง
ระยะเวลา 4 ปี ส่วนความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 296-313 คนต่อตารางกิโลเมตร โดย
ในเขตเทศบาลจะมีความหนาแน่นของประชากรสูงกว่าส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาล รายละเอียดน้าเสนอใน
ตารางที่ 3.11-3
ตารางที่ 3.11-3 จานวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร จังหวัดชลบุรี
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2555
จานวนประชากร (คน)
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555

ชาย

หญิง

รวม

632,356
646,266
656,537
668,744

657,234
670,027
862,119
695,258

1,289,590
1,316,293
1,338,656
1,364,002

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
1.97
2.07
1.67
1.89

ความหนาแน่นประชากร
(คน/ตร.กม.)
296
302
307
313

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557

อัตรำกำรเพิ่มของประชำกร
ข้อ มู ลอั ต ราการเพิ่ ม ของประชากร ปี พ.ศ. 2555 ของจังหวั ด ชลบุ รีแสดงดัง ตารางที่ 3.11-4 พบว่ า
ประชากรในจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึนในอนาคต เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรสูงกว่า
อัตราการตายประมาณ 4 เท่า ในขณะที่จ้านวนประชากรที่ลงทะเบียนย้ายเข้ามีจ้านวนสูงกว่าประชากรที่
ลงทะเบียนย้ายออกไม่มากนัก
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.11-4 จานวนการเกิด การตาย การลงทะเบียนย้ายเข้า – ออก ของประชากร จาแนกตามเพศของจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2555
เขตการปกครอง
จังหวัดชลบุรี
อ้าเภอศรีราชา
เทศบาลนครแหลมฉบัง
เทศบาลต้าบล
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

การเกิด
รวม
ชาย
หญิง
31,209 16,095 15,114
3
3
0
1,448
748
700
11

8

3

รวม
7,492
170
292
504

การตาย
ชาย หญิง
4,380 3,112
89
81
172
120
294

210

การลงทะเบียนย้ายเข้า
รวม
ชาย
หญิง
121,307 63,740 57,567
3,916
1,981 1,935
6,976
3,352 3,624
11,383

5,448

5,935

การลงทะเบียนย้ายออก
รวม
ชาย
หญิง
102,252 52,595 49,657
1,998
979
1,019
6,930
3,248 3,682
6,536

2,981

3,555

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557

สัดส่วนประชำกรวัยแรงงำน
การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากรในจังหวัดชลบุรี พบว่า ระหว่างไตรมาสที่ 2-4 ของปี พ.ศ. 2555
มีประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึนไปและอยู่ในก้าลังแรงงานระหว่าง 717,509–729,513 คน สัดส่วนของ
ผู้มีงานท้าคิดเป็นร้อยละ 99.56-99.63 ของก้าลังแรงงานรวมทังหมด ในขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ว่างงานอยู่
ระหว่างร้อยละ 0.37-44 (ดังตารางที่ 3.11-5)
ตารางที่ 3.11-5 จานวนประชากร และสถานภาพแรงงาน จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2555
ไตรมาส
(พ.ศ. 2555)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

จานวน
ประชากร
ทั้งหมด (คน)
970,550
973,033
975,527

จานวน
แรงงาน
ทั้งหมด (คน)
717,509
720,348
729,513

ผู้มีงานทา
จานวน (คน) ร้อยละ1/
714,893
99.63
717,148
99.56
726,475
99.58

กาลังแรงงาน
ว่างงาน
จานวน (คน) ร้อยละ1/
2,616
0.37
3,200
0.44
3,038
0.42

รอฤดูกาล
จานวน (คน) ร้อยละ2/
536
0.1

หมายเหตุ : 1/ร้อยละของผู้มีงานท้าและผูว้ ่างงาน เมื่อเทียบกับจ้านวนแรงงานทังหมด
2/ร้อยละของผู้ที่รอฤดูกาล เมือ
่ เทียบกับจ้านวนผูว้ ่างงาน
ที่มา : ส้านักงานแรงงานจังหวัดชลบุร,ี พ.ศ. 2555

กำรประกอบอำชีพของประชำกร
ประชากรในจังหวัดชลบุ รี และอ้าเภอศรีราชาส่วนใหญ่ มีอาชีพ รับจ้างทั่ วไป รองลงมา คือ นั กเรียน/
นักศึกษา และค้าขาย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.11-6
ตารางที่ 3.11-6 การประกอบอาชีพของประชากรในจังหวัดชลบุรีและอาเภอศรีราชา พ.ศ. 2556
อาชีพ
1) ไม่ประกอบอาชีพ
2) นักเรียน/นักศึกษา
3) เกษตรกรรม (ท้านา/ท้าไร่/ท้าสวน)
4) ประมง
5) ปศุสัตว์
6) รับราชการ

จานวนของประชากรที่สารวจ
จังหวัดชลบุรี
อาเภอศรีราชา
24,673
1,589
57,486
3,241
18,901
728
1,961
21
783
8,771
305

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.11-6 การประกอบอาชีพของประชากรในจังหวัดชลบุรีและอาเภอศรีราชา พ.ศ. 2556 (ต่อ)
จานวนของประชากรที่สารวจ
จังหวัดชลบุรี
อาเภอศรีราชา
977
84
11,738
1,448
122,376
7,039
20,139
1,021
7,699
466
8,727
296
284,186
16,238

อาชีพ
7) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
8) พนักงานบริษัท
9) รับจ้างทั่วไป
10) ค้าขาย
11) ธุรกิจส่วนตัว
12) อื่น ๆ
รวม

หมายเหตุ: จ้านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส้ารวจนี อาจไม่เท่ากับประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้
ที่มา: ข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐานระดับหมูบ่ ้าน (จปฐ.), พ.ศ. 2556

ศักยภำพของประชำกร
การอ่านออก/เขียนได้
จากการส้ารวจข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐานระดับหมู่บ้านของจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2556 พบว่า คนอายุ
15 - 60 ปี อ่านออก/เขียนไทยได้คิดเป็นร้อยละ 99.80 ในขณะที่ไม่สามารถอ่านออก/เขียนไทยได้คิดเป็น
ร้อยละ 0.20 ซึ่งเช่นเดียวกับประชากรในอ้าเภอศรีราชา สามารถอ่านออก/เขียนไทยได้คิดเป็นร้อยละ
99.17 และไม่สามารถอ่านออก/เขียนไทยได้คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของประชากรที่ท้าการส้ารวจทังหมด
ดังแสดงในตารางที่ 3.11-7
ตารางที่ 3.11-7 จานวนและร้อยละ การอ่านออก/เขียนไทยได้ ของประชากรในจังหวัดชลบุรี
เขตปกครอง

จานวนสารวจทั้งหมด (คน)

จังหวัดชลุบรี
อ้าเภอศรีราชา

175,633
9,776

อ่านออก / เขียนไทยได้
จานวน (คน)
ร้อยละ
175,279
99.80
9,695
99.17

อ่านไม่ออก / เขียนไทยไม่ได้
จานวน (คน)
ร้อยละ
354
0.20
81
0.83

ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐาน (จปฐ), พ.ศ. 2556

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products: GPP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554 แสดงดังตารางที่ 3.11-8 พบว่า
มีค่าอยู่ระหว่าง 466,090-635,605 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึน โดย
กลุ่ ม สาขาที่ ก ารผลิ ต นอกภาคเกษตรกรรมสามารถท้ า รายได้ ให้ กั บ จั ง หวั ด ชลบุ รี ไ ด้ ม ากกว่ า ภาค
เกษตรกรรม และเมื่อพิจารณาตามรายสาขาการผลิต พบว่า การผลิตอุตสาหกรรม สามารถท้ารายได้
ให้กับจังหวัดมากที่สุด รองลงมา คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของ
ใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม และการไฟฟ้า ก๊าซ
และการประปา ตามล้าดับ
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.11-8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิตของจังหวัด
ชลบุรี ปี พ.ศ. 2551-2554
สาขาการผลิต
ภาคเกษตรกรรม
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตรกรรม
การท้าเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
ของใช้สว่ นบุคคล และของใช้ในครัวเรือน
โรงแรม และภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันประเทศ รวมทังการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
การบริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท)
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
18,148
19,423
22,252
20,266
17,264
18,441
21,183
19,258
884
982
1,068
1,008
447,942
456,477
510,713
615,339
2,191
2,437
2,591
2,312
255,727
272,320
305,605
370,322
33,864
34,049
35,397
36,028
13,146
11,582
12,761
14,670
36,088

32,791

38,043

66,587

23,493
49,684
7,772
6,027

22,071
46,195
8,189
5,969

23,904
55,546
8,411
6,606

20,019
38,046
13,531
27,543

7,366

7,919

8,405

11,910

6,383
4,154
1,866
182
466,090
394,055
1,183

6,701
4,265
1,793
196
475,900
398,052
1,196

6,912
4,447
1,882
202
532,965
441,062
1,208

6,204
5,849
2,181
137
635,605
522,511
1,216

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พ.ศ. 2554

รำยได้ต่อหัวของประชำกรต่อปี
รายได้ เฉลี่ ยต่ อหั วของประชากรต่ อปี ในจังหวัด ชลบุ รี พ.ศ. 2556 เท่ ากับ 84,804 บาท/คน/ปี ซึ่ งจะ
พบว่า ประชากรในอ้าเภอศรีราชามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 97,080 บาท/คน/ปี สูงกว่าภาพรวมของ
จังหวัด ดังตารางที่ 3.11-9
ตารางที่ 3.11-9 รายได้ต่อหัวของประชากร (บาทต่อปี) ของจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ 2556
เขตปกครอง
จังหวัดชลบุรี
อ้าเภอศรีราชา

รายได้ต่อหัวต่อปี (บาท)
84,804
97,080

ที่มา: รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐาน (จปฐ.), พ.ศ. 2556

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

รำยได้และรำยจ่ำยของครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าเท่ากับ 24,052 บาท/เดือน โดยผู้
ด้าเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตรเป็นกลุ่มผู้มีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะผู้ไม่ปฏิบัติงานเชิง
เศรษฐกิจจะมีรายได้ต่้าที่สุดรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนในจังหวัดชลบุรีเท่ากับ 20,573 บาท/เดือน โดย
ครัวเรือนของผู้ด้าเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตรจะเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุด
โดยภาพรวมครัวเรือนแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย (ตารางที่ 3.11-10)
ตารางที่ 3.11-10 รายได้ ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรือนจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2554
สถานะทางเศรษฐสังคม
ครัวเรือนทั้งสิ้น
ผู้ถือครองทาการเกษตร
- ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดิน
- ส่วนใหญ่เช่าที่ดิน/ ท้าฟรี การประมง
ป่าไม้ ล่าสัตว์
ผู้ดาเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่
การเกษตร
ลูกจ้าง
- ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และ
นักบริหาร
- คนงานเกษตร
- คนงานทั่วไป
- เสมียน,พนักงาน,พนักงานขาย และ
ให้บริการ
- ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต
ผู้ไม่ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

ต่อครัวเรือน

ต่อครัวเรือน

24,052
26,939
27,952

20,573
12,281
12,281

อัตราร้อยละ
ค่าใช้จ่ายต่อ
รายได้
85.54
45.59
43.94

16,664

-

-

23,362

23,296

99.72

24,527

94,276

384.38

35,267

32,199

91.30

12,630
15,650

7,515
17,023

59.50
108.77

23,702

17,153

72.37

20,733
21,781

20,386
20,537

98.33
94.29

ที่มา: ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุร,ี พ.ศ. 2555

สภาพสังคม
จำนวนสถำบันกำรศึกษำและจำนวนครู
ในปี พ.ศ. 2554 จั ง หวั ด ชลบุ รี มี จ้ า นวนสถาบั น การศึ ก ษาทั งหมดรวม 444 แห่ ง โดยแบ่ ง เป็ น
สถาบั น การศึ ก ษาในสั ง กั ด ของรั ฐ 290 แห่ ง สถาบั น การศึ ก ษาของภาคเอกชน 120 แห่ ง และ
สถาบั น การศึ ก ษาในสั ง กั ด อื่ น ๆ 34 แห่ ง รวมถึ ง มี ค รู จ้ า นวน 10,103 คน อ้ า เภอศรี ร าชามี
สถาบันการศึกษาจ้านวน 65 แห่ง และครูจ้านวน 1,896 คน (ตารางที่ 3.11-11)
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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ยูเออี

ตารางที่ 3.11-11 จานวนสถาบันการศึกษาของจังหวัดชลบุรี อาเภอศรีราชา จาแนกตามสังกัด พ.ศ. 2554
จานวนสถาบันการศึกษา (แห่ง)

จังหวัด/อาเภอ
รัฐ
290
36

จังหวัดชลบุรี
อ้าเภอศรีราชา

เอกชน
120
22

จานวนครู (คน)

อื่น ๆ
34
7

รวม
444
65

10,103
1,896

ที่มา: ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2555

ระดับกำรศึกษำ
ข้อมูลในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2555 ซึ่งส้ารวจโดยส้านักงานสถิติ จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชากรที่มีอายุ
15 ปีขึนไป ในจังหวัดชลบุรีมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษามีจ้านวน 159.35 (อัตราต่อประชากร
1,000 คน) ในขณะที่สัดส่วนของผู้ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจ้านวน 201.39 (อัตราต่อ
ประชากร 1,000 คน) มัธยมศึกษาตอนปลายมีจ้านวน 186.75 (อัตราต่อประชากร 1,000 คน) และผู้ที่มี
การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี จ้ า นวน 182.58 (อั ต ราต่ อ ประชากร 1,000 คน) รายละเอี ย ดดั ง
ตารางที่ 3.11-12
ตารางที่ 3.11-12 ระดับการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปของจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555
(อัตราต่อประชากร 1,000 คน)
ระดับการศึกษาที่สาเร็จ
ไม่มีการศึกษา
ต่้ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สายสามัญ
- สายอาชีวศึกษา
- สายวิชาการศึกษา
อุดมศึกษา
- สายวิชาการ
- สายวิชาชีพ
- สายวิชาการศึกษา
อื่น ๆ
ไม่ทราบ
รวมทั้งหมด

รวม
จานวน
23.25
196.51
159.35
201.39

ชาย

หญิง

10.96
78.95
75.19
101.34

12.29
117.56
84.16
100.05

147.33
39.07
0.35

83.65
22.43
0.35

63.68
16.64
-

100.29
72.53
9.76

46.26
41.97
4.68

54.03
30.56
5.08

20.77
970.60

13.35
479.13

7.42
491.47

ที่มา: ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุร,ี พ.ศ. 2555

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ศำสนำ
ประชาชนในจังหวัดชลบุรีนับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและส้านักสงฆ์กระจายทั่วไปในจังหวัด โดยในปี พ.ศ.
2554 มีวัด 365 แห่ง ส้านักสงฆ์ 73 แห่ง และมีภิกษุ จ้านวน 5,118 รูป สามเณร 764 รูป นอกจากนี ยัง
มีโบสถ์คริสต์ จ้านวน 15 แห่ง และมัสยิดจ้านวน 30 แห่ง โดยอ้าเภอศรีราชา มีวัด 61 แห่ง ส้านักสงฆ์
21 แห่ง และมีภิกษุ จ้านวน 1,048 รูป สามเณร 118 รูป นอกจากนี ยังมีโบสถ์คริสต์ จ้านวน 3 แห่ง และ
มัสยิดจ้านวน 4 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 3.11-13
ตารางที่ 3.11-13 จานวนศาสนสถาน พระภิกษุและสามเณรของจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2554
จังหวัด
จังหวัดชลบุรี
อ้าเภอศรีราชา

วัด
365
61

จานวนศาสนสถาน (แห่ง)
สานักสงฆ์
โบสถ์คริสต์
73
15
21
3

มัสยิด
30
4

จานวน
พระภิกษุ
5,118
1,048

จานวน
สามเณร
764
118

ที่มา :ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2555

ควำมยำกจน
รายงานสถานการณ์ ค วามยากจนของส้ า นั ก งานพั ฒ นาข้ อ มู ล และชี วั ด ภาวะทางสั ง คม ส้ า นั ก งาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2554 (ดังตารางที่ 3.11-14) ได้ก้าหนดเส้นความยากจน
ในมิติรายจ่ายเฉลี่ยทังประเทศ เท่ากับ 2,422 บาท/คน/เดือน โดยมีจ้านวนคนจนทังประเทศประมาณ
8.8 ล้ านคน หรือ ร้อ ยละ 13.15 ของประชากรทั งประเทศ จั งหวัด ชลบุ รีถู ก ก้ าหนดเส้น ความยากจน
เท่ากับ 2,776 บาท/คน/เดือน โดยมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 2.43 หรือประมาณ 39,900 คน
ตารางที่ 3.11-14 ข้อมูลสถานการณ์ความยากจน ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2554
เส้นความยากจน
(บาท/คน/เดือน)
ทั่วประเทศ

จานวนคนจน
(พันคน)

สัดส่วนคนจน
(ร้อยละ)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2554

2,305

2,422

11,042

8,766

16.91

13.15

จังหวัดชลบุรี
2,696
2,776
34.4
39.9
2.22
2.43
หมายเหตุ: - เส้นความยากจน (Poverty line) เป็นเครื่องมือส้าหรับใช้วัดภาวะความยากจน โดยค้านวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของ ปัจเจกบุคคลใน
การได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการที่จ้าเป็นพืนฐานในการด้ารงชีวิต
- จ้านวนคนจน หมายถึง จ้านวนประชากรทีม่ ีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ต่้ากว่าเส้นความยากจน
- สัดส่วนคนจน ค้านวณจากจ้านวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่า้ กว่าเส้นความยากจน หารด้วย จ้านวนประชากรทังหมด
คูณด้วย 100
ที่มา : ข้อมูลจากการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส้านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชีวัดภาวะสังคม
, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557

3-71

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

หนี้สิน
จ้านวนหนีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2554 ของจังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนักวิชาการ
และนักบริหาร มีจ้านวนหนีสินต่อครัวเรือนเท่ากับสูงสุดเท่ากับ 412,414 บาทต่อครัวเรือน รองลงมาเป็น
ผู้ ด้ าเนิ น ธุร กิ จ ของตนเองที่ ไม่ ใช่ ก ารเกษตร มี จ้า นวนหนี สิ น ต่ อ ครั วเรือ นเท่ ากั บ 237,649 บาทต่ อ
ครัวเรือน และ ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ มีจ้านวนหนีสินต่อครัวเรือนเท่ากับ 196,249 บาทต่อ
ครัวเรือน โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการกู้ยืมมาจาก การซือ/เช่าซือบ้านหรือที่ดินค่าใช้จ่ายอุปโภค
บริโภคอื่น ๆ ในครัวเรือน และการเกษตร ทังนีส่วนใหญ่แล้วแหล่งเงินกู้เป็นหนีในระบบ รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 3.11-15

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.11-15 จานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยมื จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2554
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม

รวมทั้งสิ้น

จานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้สิน
322,318
(ครัวเรือน)
จานวนหนี้สินต่อครัวเรือน (บาท)
จาแนกตามวัตถุประสงค์
843,044
 ใช้ซือ/เช่าซือบ้านและ/หรือที่ดิน
3,835
 ใช้ในการศึกษา
 ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอืน่ ๆ ใน
308,716
ครัวเรือน
4,083
 ใช้ในการท้าธุรกิจ
11,773
 ใช้ในการท้าการเกษตร
 อื่น ๆ
จาแนกตามตามแหล่งเงินกู้
1,168,423
 หนีในระบบ
1,425
 หนีนอกระบบ
ที่มา: ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2555
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ผู้ถือครองทาการเกษตร/
เพาะเลี้ยง
ส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่
เป็นเจ้าของ
เช่าที่ดิน
ที่ดิน

ผู้ดาเนินธุรกิจ
ของตนเองที่
ไม่ใช่
การเกษตร

ลูกจ้าง
ผู้ปฏิบัติงาน/
วิชาชีพ/นักวิชาการ
และนักบริหาร

คนงาน
เกษตร

คนงาน
ทั่วไป

เสมียน/พนักงาน/
พนักงานขายและ
ให้บริการ

ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการ
ผลิต

ผู้ไม่ได้
ปฏิบัติงานเชิง
เศรษฐกิจ

6,514

-

78,325

35,627

8,334

5,451

125,281

20,993

48,307

100,756

-

237,649

412,414

5,950

18,031

121,905

168,650

196,249

-

-

158,521
628

303,366
-

-

-

96,834
492

120,596
2,715

163,727
-

-

-

76,614

109,048

5,950

18,031

24,580

41,971

32,522

100,348
-

-

1,887
-

-

-

-

-

2,196
11,773
-

-

100,348
408

-

237,649
-

421,307
107

5,950
-

18,031
-

120,818
1,087

168,419
231

196,249
-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

2) อาเภอศรีราชา
การปกครอง
อ้าเภอศรีราชา มีประชากรจากทะเบียนราษฎร์ จ้านวน 222,442 คน แบ่งเป็นชาย 107,991 คน หญิง
114,451 คน คิ ด เป็ น สัด ส่วน 1:1.06 ความหนาแน่ น ของประชากรเฉลี่ยต่ อพื นที่ 2.89 คนต่อ ตาราง
กิโลเมตร จ้านวนหลังคาเรือน 132,993 หลัง นอกจากนี ยังมีประชากรแฝงในรูปแรงงานอพยพในระบบ
และนอกระบบ ทังชาวไทยและแรงงานต่างด้าว ภาคเกษตร ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ อีกจ้านวน 1 เท่าตัวของประชากรทะเบียนราษฎร์
อ้าเภอศรีราชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ต้าบล 73 หมู่บ้าน มีเทศบาล 4 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 4 แห่ง ดังนี










เทศบาลเมืองศรีราชา ครอบคลุมพืนที่ต้าบลศรีราชาทังต้าบล
เทศบาลนครแหลมฉบัง ครอบคลุมพืนที่บางส่วนของต้าบลสุรศักดิ์ ต้าบลทุ่งสุขลาทังต้าบล
บางส่วนของต้าบลบึง บางส่วนของต้าบลหนองขาม รวมไปถึงบางส่วนของต้าบลบางละมุงใน
เขตอ้าเภอบางละมุงด้วย
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ครอบคลุมพืนที่บางส่วนของต้าบลสุรศักดิ์ บางส่วนของต้าบล
บึง บางส่วนของต้าบลหนองขาม บางส่วนของต้าบลเขาคันทรง และบางส่วนของต้าบลบ่อวิน
เทศบาลต้าบลบางพระ ครอบคลุมพืนที่บางส่วนของต้าบลบางพระ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองขาม ครอบคลุมพืนที่ต้าบลหนองขาม (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
นครแหลมฉบังและเทศบาลต้าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์)
องค์ ก ารบริห ารส่ วนต้ าบลเขาคั น ทรง ครอบคลุ ม พื นที่ ต้ าบลเขาคั น ทรง (เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต้าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์)
องค์การบริหารส่ วนต้าบลบางพระ ครอบคลุมพืนที่ต้าบลบางพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ต้าบลบางพระ)
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อวิน ครอบคลุมพืนที่ต้าบลบ่อวิน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต้าบล
เจ้าพระยาสุรศักดิ์)

ประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาล ความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาลจะสูงกว่านอกเขต
เทศบาล โดยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาจ้านวนประชากรมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

จานวนประชากรและครัวเรือน
ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ในเขตพื นที่ โครงการสามารถแสดงได้ ดั ง รูป ที่ 3.11-1 และจ้า นวนประชากรและจ้ านวน
ครัวเรือนในพืนที่ศึกษา แสดงในตารางที่ 3.11-16
ตารางที่ 3.11-16 จานวนประชากรและครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา
ชุมขนชุมชน/หมู่บ้าน
เทศบาลนครแหลมฉบัง (ข้อมูลปี พ.ศ. 2555)
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม
ชุมชนบ้านทุ่ง
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ชุมชนบ้านนาเก่า
ชุมชนบ้านแหลมทอง
ชุมชนวัดมโนรม
ชุมชนชากยายจีน
ชุมชนบ้านเขาน้าซับ
ชุมชนตลาดบ้านอ่าวอุดม
ชุมชนวัดพระประทานพร(บางส่วน)
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556)
ชุมชนผาแดง (บางส่วน)

จานวนประชากร

จานวนครัวเรือน

3,094
1380
1,920
744
4,571
3,976
3,669
5121
3,690
5214

562
258
258
165
1,130
903
897
1087
647
1270

2720

2465

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์ ส้านักปลัดเทศบาล (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2555)
งานทะเบียนราษฎ์ เทศทาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2556)

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในอ้าเภอศรีราชาประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืนที่การเกษตร 236,542.5 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 41.878 ของพืนที่ทังหมด รองลงมาได้แก่ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ค้ าขาย พาณิชยก
รรม และประมง ตามล้าดับ รายได้ประชากรเฉลี่ย 48,051.57 บาท/คน/ปี
อ้าเภอศรีราชาเป็ น เขตพั ฒ นาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก มีสถานประกอบการหลากหลาย
ประเภท ซึ่งกระจายอยู่ทุกต้าบล โดยต้าบลที่มีสถานประกอบการอยู่มากที่สุด คือ ทุ่งสุขลา มีจ้านวน
สถานประกอบการทังหมด 815 สถานประกอบการ และนิค มอุต สาหกรรมในเขตอ้ าเภอศรีราชาที่ มี
จ้านวนสถานประกอบการมากที่สุด คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีสถานประกอบการอยู่ในนิคม
ทังหมด 525 สถานประกอบการ ซึ่งรายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 3.11-17 และตารางที่ 3.11-18
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

รูปที่ 3.11-1 แผนที่แสดงขอบเขตชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.11-17 จานวนสถานประกอบการในเขตนิคม จาแนกรายนิคมอุตสาหกรรม อาเภอศรีราชา
ปี พ.ศ. 2556
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นิคม
เครือสหพัฒน์
แหลมฉบัง
อมตะนคร
ปิ่นทอง 1
ปิ่นทอง 2
ปิ่นทอง 3
เหมราช
ทองโกรล์
เจริญศิลป์
รวม

จานวนโรงงาน
39
120
525
136
86
21
34
7
5
973

ที่มา : ส้านักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา, ข้อมูล ณ เมษายน พ.ศ. 2557

ตารางที่ 3.11-18 จานวนสถานประกอบการในเขตอาเภอศรีราชา ปี พ.ศ. 2556
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตาบล
สุรศักดิ์
ศรีราชา
ทุ่งสุขลา
หนองขาม
บ่อวิน
ตลาดบึง
เขาคันทรง
บางพระ
รวม

จานวนโรงงาน
239
528
815
382
44
128
34
163
2,434

ที่มา : ส้านักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา, ข้อมูล ณ เมษายน พ.ศ. 2557
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

3.11.2 ข้อมูลระดับเทศบาลของบริเวณพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลทั่วไปพิจารณาแยกระดับเทศบาลของบริเวณพืนที่ศึกษา ซึ่งครอบคลุมพืนที่บางส่วนใน 2 เทศบาล
คือ เทศบาลนครแหลมฉบัง และ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สรุปได้ดังนี
เทศบาลนครแหลมฉบัง
1) ด้ำนเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่วนใหญ่ขึนอยู่กับอุตสาหกรรมเป็นหลัก มี
อัตราการขยายตัวของการอุดหนุนด้านอุตสาหกรรมที่สูงมากเนื่องจากเป็นพืนที่เป้าหมายเศรษฐกิจ
ใหม่ของการพัฒนาพืนที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก กลุ่มอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลนครแหลม
ฉบั ง เป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทส้ าคั ญ ต่ อ จั งหวั ด ชลบุ รี และภาคตะวั น ออกเป็ น อย่ างยิ่ ง
เนื่องจากมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดของจังหวัดชลบุรี และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุดในสาขาผลิต
ของจังหวัด รายละเอียดดังนี
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงที่สุดในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
แบ่งเป็น





โรงกลั่นน้ ามัน 2 แห่ ง คือ โรงกลั่นน้ ามั น บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) และโรงกลั่น
น้ามัน บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน)
คลังเก็บน้ามันปิโตรเลียม 3 แห่ง คือ คลังเก็บน้ามันของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
คลังเก็ บ น้ ามั นของ บริษั ท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) และคลังเก็บ น้ามั นของ
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
คลังเก็บก๊าซ LPG ซึ่งเป็นก๊าซหุงต้ม 3 แห่ง คือ คลังเก็บก๊าซของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด
(มหาชน) คลังเก็บก๊าซของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) และคลังเก็บก๊าซ
ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)

กลุ่มสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบัง
นอกจากอุตสาหกรรมที่เป็นพืนฐานเศรษฐกิจที่ส้าคัญภายในเขตเทศบาลแล้ว ธุรกิจรองลงมา ได้แก่
การพาณิชยกรรมและการขนส่งสินค้า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมทางการผลิต
คือ เป็นการขายสินค้าและจ้าหน่ายสินค้าและประกอบการพาณิชย์อื่น ๆ ประกอบด้วย

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

การพาณิชยกรรมการบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
ศูนย์การค้าแห่ง 1 ห้างสรรพสินค้า/
ตลาดสด ห่งแ 6
ร้านค้าทั่วไป 389 แห่ง
สถานีบริการน้ามัน 7 แห่ง
สถานประกอบการเทศพาณิชย์
ท่าเทียบเรือ 1 แห่ง
โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ
โรงแรม 3 แห่ง
ธนาคาร 20 แห่ง
โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง
สถานที่จ้าหน่ายอาหารตาม พ สาธารณสุข.บ.ร.230 แห่ง
การปศุสัตว์
ประชากรที่ ป ระกอบอาชี พ ปศุ สัต ว์ เพื่ อ การค้ า ขายโดยตรงนั นค่ อ นข้ า งมี จ้ า นวนน้ อ ยมาก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นการเลียงไก่ เป็ด และหมู ฯลฯ เพื่อการบริโภค
เองในครัวเรือนและเหลือบางส่วนจ้าหน่ายปลีกย่อย
การเกษตรกรรม
ประชาชนบางส่วนในเขตเทศบาลยังมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ท้าไร่ท้านา โดยมี
พืนที่เกษตรกรรมอยู่ประมาณร้อยละ 35 ของพืนที่
2) ด้ำนสังคม
เทศบาลนครแหลมฉบัง ตังอยู่ในเขตอ้าเภอศรีราชาและอ้าเภอบางละมุง มี พืนที่ 109.65 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมพืนที่ 2 อ้าเภอ 5 ต้าบล 24 หมู่บ้าน จ้านวนประชากรในเขตเทศบาลนครแหลม
ฉบัง ณ เดือน มิถุนายน 2555 มีประชากรทังสิน 72,756 คน แยกเป็นชาย 37,577 คน เป็นหญิง
37,179 คน มีจ้านวนครัวเรือนทังสิน 55,757 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 568.43 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558) เทศบาลนครแหลมฉบัง ประกอบด้วย
พื้นที่บางส่วนของสุขาภิบาลอ่าวอุดม (เดิม) อาเภอศรีราชา มี 4 ต้าบล 19 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
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ต้าบลทุ่งสุขลา (ทังต้าบล) จ้านวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้าน
ทุ่ง หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านแหลมฉบัง หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านนาเก่า หมู่ที่ 4,5 (บางส่วน) ชุมชนบ้าน
เขาน้าซับ หมู่ที่ 6 (บางส่วนชุมชนตลาดอ่าวอุดม) หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านชากยายจีน หมู่ที่ 8
ชุมชนวัดมโนรม หมู่ที่ 9 ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 10 ชุมชนห้วยเล็ก หมู่ที่ 11,12
ต้าบลสุรศักดิ์ (บางส่วน) จ้านวน 2 หมู่บ้าน คือ ชุมชนวัดพระประทานพร หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 9

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)




ยูเออี

ต้าบลบึง (บางส่วน) จ้านวน 4 หมู่บ้าน คือ ชุมชนบ้านจุกกระเชอ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง
หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ หมู่ที่ 10 และชุมชนบ้าน
เศรษฐีในฝัน หมู่ที่ 1, 9, 10 (บางส่วน)
ต้าบลหนองขาม (บางส่วน) คือ ชุมชนบ้านหนองขาม และชุมชนบ้านชากกระปรอก หมู่ที่ 11
(บางส่วน)

พื้นที่บางส่วนของสุขาภิบาลบางละมุง (เดิม) อาเภอบางละมุง มีพืนที่จ้านวน 16.03 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วยหมู่บ้านจ้านวน 5 หมู่บ้าน คือ ชุมชนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านทุ่งกราด หมู่ที่ 7
และ 8 (บางส่วน) ชุมชนบ้านบางละมุง หมู่ที่ 4 และ 9 (บางส่วน) และชุมชนบ้านหนองมะนาว หมู่ที่
4 และ 8 (บางส่วน)
2.1) ศาสนา
ประชากรในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีศาสนสถานในเขตพืนที่การ
ปกครองดังนี


วัด มีจ้านวน 14 แห่ง ได่แก่ วัดใหม่เนินพยอม วัดมโนรม วัดเนินบุญญาราม วัดแหลมฉบัง
(ใหม่) วัดบ้านนาเก่า วัดหนองคล้า วัดศรวนาราม (บ้านนาใหม่) วัดสุกรีย์บุญญาราม (หนอง
มะนาว) วั ด ศรี ธ รรมมาราม (บ้ า นทุ งกรวด) วั ด บางละมุ ง วั ด พระประทานพร วั ด ชานาถ
วัดแหลมฉบัง (เก่า) และวัดแหลมทอง



ส้านักสงฆ์ มีจ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ ส้านักสงฆ์ธรรมจักรศีรี และส้านักสงฆ์ช่องเขาน้าซับ



ศาลเจ้า มีจ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าแม่เซี๊ยบ่อเนี๊ยะ ศาลเจ้าโกมินทร์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
บางละมุง และศาลเจ้าพ่อด้า

2.2) การศึกษา


สังกัดส้านักงานการศึกษาขันพืนฐาน จ้านวน 13 แห่ง โรงเรียนวัดบ้านนา โรงเรียนวัดแหลม
ฉบัง ศูนย์วัฒนธรรมแหลมฉบัง (กรมการศาสนา) โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม โรงเรียนวัดมโน
รม โรงเรียนวัดประทานพร โรงเรียนบ้านชากยายจีน โรงเรียนบริษัท ไทยกสิกรสงเคราะห์
โรงเรียนวัดหนองคล้า โรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์) โรงเรียนบ้านบางละมุง
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญราม และโรงเรียนบ้านทุ่งกราด



สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จ้านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบัง 2 และโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3



ประเภทสามัญศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบุญจิตวิทยา โรงเรียนธนาพรวิทยา (บางละมุง) โรงเรียน
เทคโนโลยีแหลมฉบัง โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง และโรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา
สถาบันการศึกษาจ้านวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา



รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
1) ด้ำนเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั เทศบาลมีประชากรประมาณ 112,342 คน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2556) และประชากรแฝง
อีกประมาณแสนกว่าคน ที่โยกย้ายเข้ามาท้างานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่คนพืนที่ที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลฯ จะมีอาชีพท้าไร่ ท้าสวน เป็นส่วนใหญ่ เช่น ไร่มันส้าปะหลัง สับปะรด แก้วมังกร เป็น
ต้น และเนื่องจากมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในอ้าเภอศรีราชา ในส่วนพืนที่ของเทศบาลนครเจ้าพระยา
สุรศักดิ์ จึงท้าให้คนพืนที่ที่มีที่ดินลงทุน สร้างห้องแถว หอพัก และอาคารชุดให้เช่าเป็นจ้านวนมาก
ก่อให้เกิดการค้าและการบริการหลากหลาย ท้าให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มมากขึน
จากการส้ารวจข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ) ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า รายได้เฉลี่ย
ของประชากรเท่ากับ 139,747.68 บาท/คน/ปี
การพาณิชยกรรมการบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
สถานีบริการน้ามัน 17 แห่ง
ปั๊มแก๊ส 3 แห่ง
ตลาดสด 5 แห่ง
ร้านค้าทั่วไป510 แห่ง
โรงฆ่าสัตว์ 8 แห่ง
ท่าเทียบเรือ 2 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ
โรงแรม 8 แห่ง
ธนาคาร 8 แห่ง
สถานที่จ้าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ สาธารณสุข 291 แห่ง
อุตสาหกรรม
ลั ก ษณะการประกอบอุ ต สาหกรรมในท้ อ งถิ่ น 10 ประเภท มี โรงงานในพื นที่ เขตการปกครอง
จ้านวน 214 แห่ง
การปศุสัตว์
การประกอบอาชี พ ปศุ สั ต ว์ ใ นพื นที่ ไ ด้ แ ก่ ฟาร์ ม เลี ยงสุ ก ร จ้ า นวน 7 แห่ ง และฟาร์ ม เลี ยงไก่
จ้านวน 37 แห่ง
การเกษตรกรรม
การประกอบอาชีพการเกษตรกรรมส่วนใหญ่ท้าไร่มันส้าปะหลัง ไร่สับปะรด และสวนแก้วมังกร
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2) ด้ำนสังคม
2.1) กำรปกครอง
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มีพืนที่ 306.44 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืนที่ 5 ต้าบล 35 หมู่บ้าน
และบางส่ ว นของ 8 หมู่ บ้ า น จ้ า นวนประชากรในเขตเทศบาลนครเจ้ า พระยาสุ ร ศั ก ดิ์ ณ เดื อ น
มิถุนายน 2556 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://chaoprayasurasak.go.th) มีประชากรทังสิน 112,342 คน
แยกเป็ นชาย 54,726 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 48.71 หญิ ง 57,616 คน คิด เป็น ร้อยละ 51.29 จ้านวน
ครัวเรือนทังสิน 59,361 ครัวเรือน โดยชุมชนในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีดังนี
ต้าบลสุรศักดิ์ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,10 และหมู่ที่ 3,9 บางส่วน
ต้าบลบึง ประกอบด้วย หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8 และ1,5,9 บางส่วน
ต้าบลหนองขาม ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
ต้าบลบ่อวิน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,5,8 และ 3,6 บางส่วน
ต้าบลเขาคันทรง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,6,8,9 และ 10 บางส่วน
2.2) ศำสนำ
ประชากรในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 3
นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 2 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1 ของจ้านวนประชากรทังหมด มีวัด 32 แห่ง
ส้านักสงฆ์ 7 แห่ง มัสยิด 3 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 3 แห่ง
2.3) กำรศึกษำ
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง (สังกัดเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 5
แห่ง รับโอนภารกิจจากกรมการศาสนา 2 แห่ง) โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.) ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาชลบุรี (สพท.) เขตที่ 3 จ้านวน 20 โรงเรียน และมี
จ้านวนครูรวมทังหมด 630 คน

3.11.3 ปัญหาเชิงสังคมในชุมชน
สถิติการเกิดอาชญากรรมคดีอาญา
จากการรวบรวมบันทึกสถิติผลการปราบปรามอาชญากรรมคดีอาญา ของสถานีต้ารวจในพืนที่โครงการ
คือ สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอศรีราชา และสถานีต้ารวจภูธรแหลมฉบัง พบว่า คดีอาญาที่เกิดขึนในช่วงปี
พ.ศ. 2552-2554 ส่วนใหญ่เป็นคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย รองลงมา คือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และพบว่า
ในพืนที่ของสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอศรีราชาเกิดคดีมากมากกว่าในพืนที่ของสถานีต้ารวจภูธรแหลมฉบัง
ดังแสดงในตารางที่ 3.11-19

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ตารางที่ 3.11-19 สถิติผลการปราบปรามอาชญากรรมคดีอาญา 5 กลุ่ม ปี พ.ศ. 2552-2556
สถานีตารวจภูธรอาเภอศรีราชา
ประเภทความผิด

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

สถานีตารวจภูธรแหลมฉบัง

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ

เกิด
17
76

จับ
5
24

เกิด
7
57

จับ
6
20

เกิด
5
54

จับ
2
20

เกิด
4
33

จับ
2
11

เกิด
-

จับ
-

เกิด
7
47

จับ
6
28

เกิด
6
24

จับ
4
9

เกิด
11
30

จับ
6
16

เกิด
9
19

จับ
8
14

เกิด
9
21

จับ
6
17

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

298

70

272

91

193

64

118

33

-

-

252

60

246

77

220

88

145

84

115

79

คดีที่น่าสนใจ

243

38

186

17

123

15

80

5

-

-

198

12

180

12

125

7

78

21

58

18

คดีที่รัฐเป็นผูเ้ สียหาย

1,353

1,795

1,593

1,943

1,384

1,625

-

1,227

-

-

687

687

696

696

824

824

-

1,036

-

1,340

รวม

1,987

1,932

2,115

2,077

1,759

1,726

235

1,278

-

-

1,191

793

1,152

798

1,210

941

251

1,163

203

1,460

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

คาจากัดความ
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ได้แก่ คดีฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ (รวม) ลักพาเรียกค่าไถ่ และวางเพลิง
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ได้แก่ คดีฆ่าตายโดยเจตนา ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ฆ่าคนตายโดยประมาท พยายามฆ่า ท้าร้ายร่างการ ข่มขืนกระท้าช้าเรา
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ได้แก่ การลักทรัพย์ วิง่ ราว รีดราวทรัพย์ กรรโชคทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รับของโจร ท้าให้เสียทรัพย์
คดีที่น่าสนใจ ได้แก่ การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ โจรกรรมโค-กระบือ โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร ปล้น-ชิงรถแท็กซี่ ข่มขืนและฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง ยักยอก
คดีที่รัฐเป็นผูเ้ สียหาย ได้แก่ คดีที่เกีย่ วกับอาวุธปืน การพนัน ยาเสพติด ปรามการค้าประเวณี สถานบริการ โรงแรม มีและเผยแพร่วัตถุลามก
หมายเหตุ: - หมายถึง อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลโดยหน่วยงาน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

3.12 สุขาภิบาลและสาธารณสุข
ข้อมูลสถานะสุขภาพที่น้ามาพิจารณา ได้แก่ อัตราการป่วย อัตราป่วยตาย และอัตราพึ่งพิง โดยรวบรวม
จากส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอศรีราชา โรงพยาบาลแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาล
นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีรายละเอียดดังนี

3.12.1 อัตราการป่วย
สถิติส่วนนีพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างภาพรวมระดับจังหวัดและพืนที่ศึกษา สาเหตุการป่วยของผู้ป่วย
นอก จากแบบรายงาน รง. 504 ของจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555 พบว่า โรคระบบ
ทางเดินหายใจ ยังคงเป็นสาเหตุการป่วยอันดับแรกของผู้ป่วยนอก แต่มีแนวโน้มลดลง รองลงมาเป็นโรค
ระบบไหลเวีย นเลื อด และโรคระบบกล้ ามเนื อ รวมโครงร่าง และเนือยึด เสริม รายละเอี ยดน้ าเสนอใน
ตารางที่ 3.12-1
ตารางที่ 3.12-1 อัตราผู้ป่วยนอก จังหวัดชลบุรี จาแนกตามกลุม่ สาเหตุป่วย 21 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2552- 2555
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
โรคติดเชือและปรสิต
เนืองอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ทอ่ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
โรคระบบประสาท
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
โรคหูและปุ่มกกหู
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรคผิวหนังและเนือเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนือ รวมโครงร่าง และเนือยึดเสริม
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุร์ ว่ มปัสสาวะ
ภาวะแทรกในการตังครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึนในระยะปริก้าเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึน
ไป จนถึง 7 วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่ก้าเนิด การพิการจนผิดรูปแต่ก้าเนิดและโครโมโซมผิดปกติ
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติทพี่ บได้จากการตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจ้าแนกโรคในกลุ่มอืน่ ได้
การเป็นพิษและผลที่ตามมา
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลทีต่ ามมา
สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ท้าให้ป่วยหรือตาย

อัตราต่อประชากร 1,000 คน
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
135
146
173
184
22
25
28
31
15
21
28
29
208
232
286
306
36
36
41
43
40
42
49
51
61
54
71
78
27
25
28
24
257
266
315
309
438
400
406
369
226
224
261
263
94
86
87
83
228
237
270
264
81
86
106
110
14
14
21
23
4

4

6

5

6

8

8

8

278

211

223

238

3
30
91

3
32
86

5
41
91

5
40
140

ที่มา : รายงาน 504 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552-2555 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555)
จ้านวนประชากรกลางปี พ.ศ. 2552-2555 จากข้อมูลสถิติ ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ส้าหรับ ข้อมูลของอ้าเภอศรีราชาที่ รายงานโดยสาธารณสุขอ้าเภอระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 พบว่า
อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในพืนที่ส่วนใหญ่เกิดจากโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุดแต่มีแนวโน้ม
ลดลงในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียนเลือดและโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตะบอลิซึม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.12-2
ตารางที่ 3.12-2 อัตราผู้ป่วยนอก อาเภอศรีราชา จาแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2553-2556
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
โรคติดเชือและปรสิต
เนืองอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ทอ่ โภชนาการ
และเมตะบอลิซึม
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
โรคระบบประสาท
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
โรคหูและปุ่มกกหู
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรคผิวหนังและเนือเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนือ รวมโครงร่าง และเนือยึดเสริม
โรคระบบอวัยวะสืบพันธุร์ ว่ มปัสสาวะ
ภาวะแทรกในการตังครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึนในระยะปริก้าเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ ขึน
ไป จนถึง 7 วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่ก้าเนิด การพิการจนผิดรูปแต่ก้าเนิดและโครโมโซมผิดปกติ
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติทพี่ บได้จากการตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจ้าแนกโรคในกลุ่มอืน่ ได้
การเป็นพิษและผลที่ตามมา
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลทีต่ ามมา
สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ท้าให้ป่วยหรือตาย

ปี 2553*
1
1
1

อัตราต่อประชากร 100 คน
ปี 2554*
ปี 2555*
12
150
2
15
2
31

ปี 2556*
47
7
16

4

18

238

94

1
1
1
1
7
13
1
2
4
1
1

2
3
4
2
19
19
8
4
11
6
3

23
35
46
14
240
192
120
50
134
61
22

10
18
22
7
95
116
60
26
68
29
8

1

1

7

3

1

1

2

1

6

8

181

87

0
1
2

1
1
2

1
14
34

1
10
23

หมายเหตุ: * เนื่องจากโปรแกรมของทางสาธารณสุข อ้าเภอศรีราชา ได้เกิดปัญหาขึนในบางช่วงจึงท้าให้ข้อมูลของผู้ปว่ ยนอกในบางปีนันอาจมีการ
เพิ่มขึนหรือลดลงมากกว่าปกติ
ที่มา : รายงาน 504 ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอศรีราชา (สถานบริการในพืนที่อ้าเภอศรีราชา ไม่รวมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา และสถานบริการเอกชน)
จ้านวนประชากรปี พ.ศ. 2552-2554 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูล ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2555)

3-85

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ปี พ.ศ. 2552-2556 โรคที่ต้องรายงานทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึนในรอบ 3 ปีที่ผ่าน
มา ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง รองลงมา คือ ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.12-3
ตารางที่ 3.12-3 สาเหตุการป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 ลาดับแรก ของประชากร
จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552-2556 (อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โรคเฝ้าระวัง
อุจจาระร่วง
สุกใส
ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
อาหารเป็นพิษ
ไข้เลือดออก (DHF)
ไข้หวัดใหญ่
โรคปอดบวม ปอดอักเสบ
โรคตาแดง โรคตาอักเสบ
วัณโรคปอด (ที่ตรวจพบเชือ)
งูสวัด

ปี 2552
อัตรา
2777.98
237.30
222.62
199.98
241.91
220.11
304.38
244.01
124.10
52.83

ปี 2553
อัตรา
2908.78
93.49
326.60
163.93
225.14
435.60
274.61
89.30
74.21
54.50

ปี 2554
อัตรา
3272.28
173.99
330.79
195.79
191.18
136.26
191.18
115.71
84.27
75.88

ปี 2555
อัตรา
2837.12
357.12
338.82
272.82
123.59
109.72
108.46
96.69
75.25
66.00

ปี 2556
อัตรา
1295.02
367.58
177.73
176.92
109.06
84.83
75.94
60.59
33.93
27.06

ที่มา : โปรแกรม R 506, โรงพยาบาลแหลมฉบัง, ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปัญหาสุขภาพในพื้นที่
จ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของอ้าเภอศรีราชามีแนวโน้มสูงขึน โดยในปี 2554 มี
จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานทังสิน 3,987 คน คิดเป็นอัตราป่วย 1792.24 ต่อแสนประชากร และมีจ้านวน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทังสิน 5,086 คน คิดเป็นอัตราป่วย 2286.44 ต่อแสนประชากร

รูปที่ 3.12-1 แผนภูมิแสดงอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จาแนกรายปี
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2554 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

และจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาพของอ้าเภอศรีราชา ในปี พ.ศ. 2554 โดยส้านักงานสาธารณสุข
อ้าเภอศรีราชา พบปัญหาสาธารณสุข 10 ล้าดับแรก ดังนี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ไข้เลือดออก
โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
ปัญหายาเสพติด
อุบัติเหตุจราจร
วัณโรค
อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ไข้หวัดใหญ่ H1N1
อุจจาระร่วงอย่างแรง
อาหารเป็นพิษ
ตาแดง

เทศบาลนครแหลมฉบัง
ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 (ตารางที่ 3.12-4)
พบว่า อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในพืนที่รับผิดชอบของเทศบาล ส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากโรคระบบ
ทางเดินหายใจมากที่สุด และในระยะ 3 ปีที่ผ่านมากลุ่มโรคต่อไปนีพบว่า มีจ้านวนอัตราการป่วยที่เพิ่มขึน
ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคตารวมส่วนประกอบตา
ตารางที่ 3.12-4 จานวนผู้ปว่ ยนอก จาแนกตามกลุ่มโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
โรคระบบไหลเวียนโลหิต
โรคเบาหวาน
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคตารวมส่วนประกอบตา
โรคระบบประสาท
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคหู
โรคผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนือ
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ปี 2553
47.0
18.2
6.3
122.6
7.0
8.1
27.3
1.3
13.4
15.9

จานวนผู้ป่วยอัตราต่อประชากร 1,000 คน
ปี 2554
ปี 2555
20.5
16.6
26.1
32.1
14.8
18.7
117.1
101.9
7.3
5.9
5.0
3.1
26.5
25.5
1.8
1.1
14.8
12.1
18.9
20.8

ปี 2556
14.1
26.4
43.1
86.6
5.2
2.4
24.7
1.2
11.6
19.2

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.12-4 จานวนผู้ปว่ ยนอก จาแนกตามกลุ่มโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 (ต่อ)
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

จานวนผู้ป่วยอัตราต่อประชากร 1,000 คน
ปี 2554
ปี 2555
1.0
0.7
0.9
0.7
44.3
51.0
1.3
1.3
15.5
13.6

ปี 2553
1.0
0.8
9.8
1.3
13.4

โรคอวัยวะสืบพันธุ์
โรคทางเดินปัสสาวะ
โรคความดันโลหิตสูง
ตรวจตังครรภ์
โรคอืน่ ๆ ที่พบ

ปี 2556
0.4
0.9
49.7
1.1
11.8

ที่มา : สถิติข้อมูลสุขภาพ ส้านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง (ข้อมูล ณ มกราคม พ.ศ. 2557)
จ้านวนประชากร พ.ศ. 2553 – 2556 งานทะเบียนราษฎรและบัตร ส้านักปลัดเทศบาล (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556)

3.12.2 อัตราการป่วยตาย
จากการรวบรวมสาเหตุการตายของประชาชนในจังหวัดชลบุรี 10 อันดับแรก พบว่า มะเร็งและเนืองอก
ทุกชนิดยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของจังหวัดชลบุรี อัตราลดลงเล็กน้อยระหว่างปี พ.ศ. 25512552 และเริ่ม เพิ่ มขึนจากปี พ.ศ. 2552 แต่ เพิ่ มขึนค่ อนข้างมากในปี พ.ศ. 2555 ส่วนสาเหตุการตาย
อันดับรองลงมา ได้แก่ อุบัติเหตุจราจร และหลอดเลือดสมอง รายละเอียดน้าเสนอในตารางที่ 3.12-5
ตารางที่ 3.12-5 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดชลบุรี (อัตรา:แสนคน)
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาเหตุการตาย

โรคมะเร็งทุกชนิด
อุบัติเหตุจราจร
กล้ามเนือหัวใจ
ขาดเลือด
หลอดเลือดสมอง
ปอดอักเสบ
ไตวาย,ไตอักเสบ
โรคตับแข็ง
โรคเบาหวาน
ภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง
วัณโรค

ปี 2551
จานวนประชากร
1,249,067 คน

ปี 2552
จานวนประชากร
1,277,139 คน

ปี 2553
จานวนประชากร
1,302,942 คน

ปี 2554
จานวนประชากร
1,320,799 คน

ปี 2555
จานวนประชากร
1,351,329 คน

จานวน
985
487

อัตรา
78.86
38.99

จานวน
986
385

อัตรา
77.20
30.15

จานวน
1,086
539

อัตรา
83.35
41.37

จานวน
1,086
539

อัตรา
82.22
40.81

จานวน
1,189
601

อัตรา
87.99
44.47

258

20.66

257

20.12

296

22.72

391

29.60

426

31.52

389
366
198
108
108

31.14
29.30
15.85
8.65
8.65

375
326
184
132
82

29.36
25.53
14.41
10.34
6.42

343
308
204
144
72

26.33
23.64
15.66
11.05
5.53

435
200
218
110
94

32.93
15.14
16.51
8.33
7.12

354
282
258
124
121

26.20
20.87
19.09
9.18
8.95

129

10.33

118

9.24

103

7.91

104

7.87

117

8.66

145

11.61

113

8.85

119

9.13

103

7.80

104

7.70

ที่มา : ข้อมูลสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร,ี ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

สาเหตุการตายที่ส้าคัญ ของอ้าเภอศรีราชาตามใบมรณะบัตร ในปี พ.ศ. 2553-2556 พบว่า มะเร็งและ
เนืองอกทุกชนิดเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอ้าเภอศรีราชา ซึ่งมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2556
ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ อุบัติเหตุ หัวใจ หลอดเลือดสมอง ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด และตับและ
ตับอ่อน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 3.12-6
ตารางที่ 3.12-6 จานวนผู้เสียชีวิต จาแนกรายสาเหตุ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553-2556
ลาดับ
ที่

สาเหตุการ
เสียชีวิต

1
2
3
4

มะเร็ง
อุบัติเหตุ
หัวใจ
หลอดเลือดสมอง
ปอดอักเสบและโรค
อื่น ๆ ของปอด
ไตและกลุ่มอาการ
ของไตพิการ
ตับและตับอ่อน

5
6
7

พ.ศ. 2553
อัตราตาย
จานวน ต่อ 1,000
ประชากร
215
6.30
78
2.28
61
1.79
53
1.55

พ.ศ. 2554
อัตราตาย
จานวน ต่อ 1,000
ประชากร
223
6.24
85
2.38
65
1.82
58
1.62

พ.ศ. 2555
อัตราตาย
จานวน ต่อ 1,000
ประชากร
241
6.43
84
2.24
63
1.68
62
1.65

พ.ศ. 2556
อัตราตาย
จานวน ต่อ 1,000
ประชากร
227
5.44
82
1.97
69
1.65
60
1.44

46

1.35

44

1.23

51

1.36

49

1.17

42

1.23

38

1.06

32

0.85

37

0.89

27

0.79

21

0.59

24

0.64

19

0.46

ทีมา : ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร,ี เมษายน พ.ศ. 2557

3.12.3 อัตราการพึ่งพิง
อัตราพึ่งพิงพิจารณาจากจ้านวนของประชากรที่มีอายุต่้ากว่า 15 ปี และสูงกว่า 60 ปี ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
จ้านวนประชากรในจังหวัดชลบุรี และอ้าเภอศรีราชา ประจ้าปี พ.ศ. 2552-2556 พบว่า อัตราพึ่งพิงรวมใน
รอบ 5 ปี ของเด็กกลุ่มอายุต่้ากว่า 15 ปี มีค่าค่อนข้างคงที่ ส่วนอัตราพึ่งพิงรวมของกลุ่มผู้เกษียณอายุ มี
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ในปี พ.ศ. 2556 รายละเอียดน้าเสนอในอัตราพึ่งพิงของประชากร แยกตาม
กลุ่มอายุ ปี 2552 – 2556 ดังตารางที่ 3.12-7
ตารางที่ 3.12-7 อัตราพึ่งพิงของประชากร แยกตามกลุม่ อายุ ปี พ.ศ. 2552 – 2556
กลุ่มประชากร
ประชากรอายุ ต่ากว่า 15 ปี
จังหวัดชลบุรี
อ้าเภอศรีราชา
เทศบาลนครแหลมฉบัง
เทศบาลเมืองศรีราชา
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
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ปี 2552

ปี 2553

อัตราพึ่งพิง (%)
ปี 2554

31.09
34.20
39.34
54.23
29.53

30.16
33.38
38.47
51.85
28.95

29.88
30.71
37.97
49.06
28.68

ปี 2555

ปี 2556

29.99
29.70
37.66
48.27
28.60

29.52
28.93
37.49
54.99
28.45

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง)

ยูเออี

ตารางที่ 3.12-7 อัตราพึ่งพิงของประชากร แยกตามกลุม่ อายุ ปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ต่อ)
กลุ่มประชากร

ปี 2552

ปี 2553

อัตราพึ่งพิง (%)
ปี 2554

13.72
12.41
9.33
15.56
12.79

14.39
12.93
9.85
16.43
13.30

14.88
13.59
10.10
16.50
13.49

ประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
จังหวัดชลบุรี
อ้าเภอศรีราชา
เทศบาลนครแหลมฉบัง
เทศบาลเมืองศรีราชา
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ปี 2555

ปี 2556

10.47
13.68
10.54
17.81
13.84

16.59
15.01
11.39
18.84
14.28

ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552-2556

3.13 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่ เขตเทศบาลนครแหลมฉบั ง มี
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ้านวน 724 คน และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจ้านวนทังสิน 72 คน
โดยมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ดับเพลิง ดังนี












รถยนต์ดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร จ้านวน 4 คัน
รถยนต์ดับเพลิง ขนาด 2,000 ลิตร จ้านวน 2 คัน
รถบรรทุกน้า ขนาด 10,000 ลิตร จ้านวน 2 คัน
รถบรรทุกน้า ขนาด 5,000 ลิตร จ้านวน 4 คัน
รถบันได ขนาด 2,000 ลิตร จ้านวน 1 คัน
เครื่องดับเพลิงขนาดหาบหาม จ้านวน 6 เครื่อง
เครื่องสูบน้าขนาดใหญ่ จ้านวน 2 เครื่อง
เครื่องสูบน้าขนาดเล็ก จ้านวน 10 เครื่อง
เรือยางกู้ภัย จ้านวน 1 ล้า
เรือไฟเบอร์ท้องแบน จ้านวน 6 ล้า
รถกระบะ จ้านวน 4 คัน

โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของงานแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานดับเพลิงและกู้ภัย โดยส้าหรับงานดับเพลิงและกู้ภัยนันทางฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีแผนป้องกันในช่วงที่เกิดอัคคีภัยโดยจะมีหน่วยช่วยเหลือและระงับ
เหตุเพลิงไหม้ ส่วนช่วงหลังเกิดเหตุนันฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีการฟื้นฟูบูรณะสภาพ
พืนที่ที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อน และแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว และในช่วงที่ไม่มี
เหตุไฟไหม้นันทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีการฝึกอบรมพร้อมทังจัดท้าเอกสารเผยแพร่
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนทั่วไปพร้อมทังเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมส้าหรับเหตุอัคคีภัยที่
อาจจะเกิดในอนาคต
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงฯ) และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

4

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ)
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึนจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบ
เรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อม
วางท่อน้ามันใต้ ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) โดยการก่อสร้างท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม จะพิจารณาจากรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังนี


การวางท่อพาราไซลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิว ซึ่งมีทังในส่วนที่อยู่บนบกและใต้ทะเล



ติดตั ง Loading Arm เพิ่ มเติม เพื่ อขนถ่ ายพาราไซลีน แทน Loading Arm เดิม ที่ว างแผน
ขนถ่ายน้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) บริเวณชานชาลาท่าเทียบเรือหมายเลข 5 พร้อมระบบปิด
และตัดแยกฉุกเฉิน (Emergency Release Coupler; ESC) และวาล์วหยุดการขนถ่ายฉุกเฉิน
(Emergency Shut Down; ESD) เพื่อขนถ่ายพาราไซลีน

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว ท้าให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ศึกษาไว้ ใน
บางประเด็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง ดังนี


อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ – เนื่องจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมใน
ระยะก่อสร้าง รวมถึงการรั่วซึมของพาราไซลีนจากการขนถ่ายซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศในระยะด้าเนินการ



ระดับเสียง – เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด้าเนินการอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนได้ เช่น การขุด
เจาะเพื่อวางท่อในระยะก่อสร้างและปั๊มส้าหรับขนถ่ายพาราไซลีนในระยะด้าเนินการ



สมุทรศาสตร์และคุณภาพน้าทะเล – เนื่องจากมีการขุดร่องเพื่อฝังท่อใต้ทะเลในระยะประมาณ
200 เมตร จากชายฝั่ง ในระยะก่อสร้าง ซึ่งท้าให้เกิดการแพร่กระจายของตะกอนซึ่งอาจท้าให้
ผลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม



สภาพนิ เ วศวิ ท ยาทางทะเล – เนื่ อ งจากมี ก ารขุ ด ร่ อ งเพื่ อ ฝั่ ง ท่ อ ใต้ ท ะเลในระยะประมาณ
200 เมตร จากชายฝั่งในระยะก่อสร้าง ซึ่ง ท้าให้เกิดการแพร่กระจายของตะกอนซึ่งอาจท้า
ให้ผลเกิดกระทบต่อนิเวศวิทยาทางทะเล

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน













ยูเออี

การประมงและเพาะเลียงสัตว์น้า – เนื่องจากอาจเกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนขณะมีการขุด
ร่องเพื่อวางท่อใต้ทะเลในระยะประมาณ 200 เมตร จากชายฝั่ง ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อการ
ประมงและเพาะเลียงสัตว์น้า
การคมนาคมทางบก – เนื่องจากมีการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทังคนงานก่อสร้าง
จึงอาจท้าให้เกิดผลกระทบต่อการคล่องตัวของการจราจร
การคมนาคมทางน้า – เนื่องจากมีการขนส่งพาราไซลีนผ่านทางเรือเพิ่มขึน ดังนันจึงอาจท้าให้
เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัยในการขนถ่ายและปริมาณการจราจรทางน้า
น้าใช้และพลังงานไฟฟ้า – เนื่องจากกิจกรรมก่อสร้างมีความจ้าเป็นต้องใช้น้า ส้าหรับทังกิจ
กรรมก่อสร้างและการทดสอบท่อ (Hydrostatic Test) รวมถึงในระหว่างด้าเนินการที่มีกิจกรรม
การสูบถ่ายจึงมีความจ้าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
ขยะมูลฝอยและกากของเสีย – เนื่องจากการด้าเนินโครงการจะมีขยะมูลฝอยเกิดขึนทังระยะ
ก่อสร้างและระยะด้าเนินการ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม – เนื่องจากมีคนงานต่างถิ่นและครอบครัวเข้ามาท้างาน ท้าให้เกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดปัญหาทางด้านสังคม ยาเสพติดและ
อาชญากรรม
สุข าภิ บ าลและสาธารณสุ ข – เนื่ อ งจากมี กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งและที่ พั ก คนงานอาจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อ สุขภาพต่ อคนงานและประชาชนที่อ ยู่ในพืนที่ ศึกษา และในระยะด้า เนิน การ
เนื่องจากพาราไซลีนเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงอันตรายร้ายแรงที่
อาจเกิดขึน
การประเมินอันตรายร้ายแรง – เนื่องจากสารพาราไซลีนเป็นสารไวไฟ ดังนัน หากเกิดการ
รั่วไหลอาจเกิดการติดไฟท้าให้เกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยได้

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึนจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในแต่ละประเด็น
สามารถประเมินผลกระทบได้ ดังนี

4.1

อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ

4.1.1 ระยะก่อสร้าง
ในการก่อสร้างแนวท่อขนส่งพาราไซลีนจะด้าเนินงานบนพืนที่คลังน้ามันศรีราชาและโรงกลั่นน้ามันเอสโซ่
ปัจจุบัน ซึ่งบางช่วงมีโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Rack) อยู่แล้ว บางส่วนต้องมีการก่อสร้างโครงสร้าง
รองรับท่อเพิ่มเติม ซึ่งผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวต่อคุณภาพอากาศในบริเวณพืนที่ก่อสร้าง
และพืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ การขุดเปิดหน้าดินเพื่อเตรียมพืนที่ในการก่อสร้างโครงสร้างรองรับแนวท่อ
พาราไซลีนในส่วนที่อยู่บนบก กิจกรรมเหล่านีอาจท้าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการขุดเปิดพืนดิน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงระยะเวลาสัน ๆ ในขณะที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง แล้วเจือจางไปในบรรยากาศ
อย่ า งไรตามที่ ป รึ ก ษาได้ ค าดการณ์ ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ นจากกิ จ กรรมในช่ ว งการก่ อ สร้ า งโดยใช้
แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD มีรายละเอียดดังนี

4-2

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
บริษั ทที่ป รึกษาพิจ ารณาใช้ แบบจ้าลองทางคณิต ศาสตร์ AERMOD ซึ่งเป็นแบบจ้ าลองที่พั ฒนาโดย
AMS/EPA Regulatory Model Improvement Committee (AERMIC) อันเป็นหน่วยงานที่เกิดจากความ
ร่วมมื อของ 2 องค์ก ร คื อ American Meteorological Society (AMS) และ Environmental Protection
Agency (EPA) ซึ่งปัจจุบัน EPA 40 CFR Part 51 (Federal Register, 9 November 2005) ได้ก้าหนด
ให้ AERMOD เป็น Regulatory Model ส้าหรับการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ
AERMOD เป็น Steady-State Plume Model ซึ่งใช้ Gaussian Plume Equation เป็นสมการพืนฐานใน
การประเมินการแพร่กระจายโดยใช้ทฤษฎีของชันบรรยากาศที่อยู่ติดกับผิวโลก (Planetary Boundary
Layer) ในการประเมิน สภาวะอากาศเพื่ อใช้ ค้า นวณการแพร่ก ระจายมลพิ ษในบรรยากาศ โดยแบบ
จ้ า ลอง AERMOD แบ่ ง ชั นบรรยากาศออกเป็ น สองส่ ว น ได้ แ ก่ Stable Boundary Layer (SBL) คื อ
บรรยากาศที่อยู่ติดกับผิวโลกและได้รับอิทธิพลจากแรงเสียดทานจากผิวโลกเป็นหลัก และ Convective
Boundary Layer (CBL) คือบรรยากาศที่อยู่ติดกับผิวโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจากการพาความร้อนเป็นหลัก
โดยการท้านายการแพร่กระจายของมลพิษในชัน SBL จะใช้สมการ Gaussian ทังในแนวราบและแนวดิ่ง
แต่ ใ นชั น CBL จะใช้ ส มการ Gaussian เฉพาะในแนวราบเท่ า นั น ส่ ว นในแนวดิ่ ง จะใช้ ส มการ
Bi-Gaussian Probability Density Function ซึ่งพิจารณาลักษณะการแพร่กระจายของพลูมที่สัมผัสกับผิว
พื นโดยจะมี ก ารสะท้ อ นกลั บ เพี ย งบางส่ ว นและอี ก บางส่ ว นเคลื่ อ นที่ ไ ปตามผิ ว พื นของภู มิ ป ระเทศ
โดยเฉพาะในพืนที่ภูมิประเทศซับซ้อน ซึ่งการพิจารณาปัจจัยดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึนของ
ISCST3 (Regulatory Model ที่ใช้อยู่เดิมก่อนเปลี่ยนเป็น AERMOD) ในกรณีความสูงของพืนที่จุดสังเกต
อยู่สูงกว่าความสูงเสมือนของปล่อง ส้าหรับหลักการของแบบจ้าลอง AERMOD สามารถสรุปได้ดังนี
ข้อกาหนดที่สาคัญ
1. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ

หลักการประยุกต์
Planetary Boundary Layer

2. การก้าหนดความคงตัวของบรรยากาศ

ใช้ทฤษฎี Stability Parameter

3. ทิศทางลม

พิจารณาลมในแนวราบและแนวดิ่ง

4. ความสูงของชันผสม

ใช้ทฤษฎี Synergistic โดยใช้ขอ้ มูลการตรวจวัดอุตนุ ิยมวิทยา
พืนผิว
ใช้อุณหภูมิที่ระดับความสูงปล่อง

5. การค้านวณความสูงของพลูม

ทังนี AERMOD เป็นแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ
ซึ่งต้องใช้ข้อมูลลักษณะพืนที่ศึกษาที่ได้จาก AERMAP และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้จาก AERMET โดยมี
รายละเอียดดังนี




AERMAP เป็นแบบจ้าลองที่ใช้ในการก้าหนดขอบเขตพืนที่ศึกษาและเตรียมข้อมูลความสูง-ต่้า
ของแต่ละจุดในพืนที่ศึกษา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลต่อลักษณะการเคลื่อนที่ของพลูมหลังจาก
สัมผัสพืนผิว
AERMET เป็นแบบจ้าลองที่ใช้ในการค้านวณตัวแปรอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ และจัดข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบที่น้าเข้า AERMOD โดยที่ข้อมูลน้าเข้าส้าหรับ AERMET แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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ยูเออี

ข้ อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา (Meteorological Data) และข้ อ มู ล ลั ก ษณะพื นผิ ว (Surface Data)
รายละเอียดดังนี
 ข้อมูล อุตุ นิย มวิ ท ยา (Meteorological Data) แบ่ ง เป็น 2 ส่ว น ได้แ ก่ ข้อมูลอุตุ นิย ม
วิทยาพืนผิว (Surface Meteorological Data) ประกอบด้วยข้อมูลทิศทางและความ
เร็ ว ลม (Wind Speed & Direction) อุ ณ หภู มิ (Temperature) ความสู ง ฐานเมฆ
(Ceiling Height) และปริมาณเมฆปกคลุม (Cloud Cover) โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัด
อากาศสถานี เกาะสีชัง ของกรมอุตุ นิยมวิ ทยา (ผังลมสถานีตรวจอากาศเกาะสีชั ง
พ.ศ. 2556 แสดงดัง รูปที่ 4.1-1) และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอากาศชันบน (Upper Air
Meteorological Data) ประกอบด้วยข้อมูลความสูง ความดัน ทิศทางและความเร็วลม
และอุณหภูมิ ซึ่ง ใช้ข้อมูลผลการตรวจวัดของสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร
(บางนา) ปี พ.ศ. 2556 ของกรมอุตุนิยมวิทยา
 ข้อมูลลักษณะพืนผิว (Surface Data) ประกอบด้วยค่า Albedo ค่า Bowen ratio และ
ค่ า Surface Roughness Length ซึ่ ง เป็ น ค่ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามลั ก ษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และฤดูกาล แสดงดังตารางที่ 4.1-1 ถึงตารางที่ 4.1-3

รูปที่ 4.1-1 ผังลมสถานีตรวจอากาศเกาะสีชัง พ.ศ. 2556
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ตารางที่ 4.1-1 ค่า Albedo ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและฤดูกาลในสภาวะทีอ่ ากาศแห้ง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แหล่งน้าธรรมชาติและน้าทะเล (Fresh Water and sea)
ป่าไม้ผลัดใบ (Deciduous Forest)
ป่าสน (Coniferous Forest)
หนองน้า, บึง (Swamp)
พืนที่เกษตรกรรม (Cultivated Land)
ทุ่งหญ้า (Grassland)
พืนที่เขตเมือง (Urban)
พืนที่ทะเลทราย (Desert Shrubland)
ที่มา :

ฤดูใบไม้ผลิ
(Spring)
0.12
0.12
0.12
0.12
0.14
0.18
0.14
0.3

ฤดูร้อน
(Summer)
0.1
0.12
0.12
0.14
0.2
0.18
0.16
0.28

ฤดูใบไม้ร่วง
(Autumn)
0.14
0.12
0.12
0.16
0.18
0.2
0.18
0.28

ฤดูหนาว
(Winter)
0.2
0.5
0.35
0.3
0.6
0.6
0.35
0.45

U.S. Environmental Protection Agency, User's Guide for The AERMOD Meteorological
Preprocessor (AERMET), EPA-/454B-002-00, U.S.EPA, Office of Air Quality Planning

ตารางที่ 4.1-2 Bowen Ratio ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและฤดูกาลในสภาวะความชื้นปกติ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แหล่งน้าธรรมชาติและน้าทะเล (Fresh Water and Sea)
ป่าไม้ผลัดใบ (Deciduous Forest)
ป่าสน (Coniferous Forest)
หนองน้า, บึง (Swamp)
พืนที่เกษตรกรรม (Cultivated Land)
ทุ่งหญ้า (Grassland)
พืนที่เขตเมือง (Urban)
พืนที่ทะเลทราย (Desert Shrubland)

ฤดูใบไม้ผลิ
(Spring)
0.1
0.7
0.7
0.1
0.3
0.4
1
3

ฤดูร้อน
(Summer)
0.1
0.3
0.3
0.1
0.5
0.8
2
4

ฤดูใบไม้ร่วง
(Autumn)
0.1
1
0.8
0.1
0.7
1
2
6

ฤดูหนาว
(Winter)
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
6

ที่มา :
U.S. Environmental Protection Agency, User's Guide for The AERMOD Meteorological Preprocessor (AERMET), EPA-454/B03-002, U.S.EPA, Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park, NC, November 2004.

ตารางที่ 4.1-3 ค่า Surface Roughness Length ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและฤดูกาล
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แหล่งน้าธรรมชาติและน้าทะเล (Fresh Water and Sea)
ป่าไม้ผลัดใบ (Deciduous Forest)
ป่าสน (Coniferous Forest)
หนองน้า, บึง (Swamp)
พืนที่เกษตรกรรม (Cultivated Land)
ทุ่งหญ้า (Grassland)
พืนที่เขตเมือง (Urban)
พืนที่ทะเลทราย (Desert Shrubland)
ที่มา :

ฤดูใบไม้ผลิ
(Spring)
0.0001
1
1.3
0.2
0.03
0.05
1
0.3

ฤดูร้อน
(Summer)
0.0001
1.3
1.3
0.2
0.2
0.1
1
0.3

ฤดูใบไม้ร่วง
(Autumn)
0.0001
0.8
1.3
0.2
0.05
0.01
1
0.3

ฤดูหนาว
(Winter)
0.0001
0.5
1.3
0.05
0.01
0.001
1
0.15

U.S. Environmental Protection Agency, User's Guide for The AERMOD Meteorological
Preprocessor (AERMET), EPA-454/B-03-002, U.S.EPA, Office of Air Quality Planning
and Standards, Research Triangle Park, NC, November 2004.
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จุดสังเกต
จุดสังเกตที่ใช้ส้าหรับศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท โดยจุดสังเกตประเภทแรก คือ จุดสังเกตรอบแหล่งก้าเนิด
ซึ่งได้ก้าหนดขอบเขตพืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร (พืนที่ศึกษาขนาด 10x10 ตารางกิโลเมตร) ก้าหนดให้
ใ ช้ ที่ ตั ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง พื น ที่ ศึ ก ษ า แ ล ะ ก้ า ห น ด ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
ของกริดแบบไม่คงที่ (Variable Grid Resolution) โดยก้าหนดให้ความละเอียดกริดตังแต่พืนที่โครงการ
จนถึงที่ระยะ 1.5 กิโลเมตร ใช้ความละเอียด 100 เมตร ระยะ 1.5 กิโลเมตร ถึง 0 กิโลเมตร ใช้ความ
ละเอียด 250 เมตร และที่ระยะตังแต่ 0 กิโลเมตร ขึนไป ใช้ความละเอียด 500 เมตร (“แนวทางการใช้
แบบจ้าลองเพื่อการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ” ซึ่งเป็นแนวทางที่ สผ. ใช้เป็นเกณฑ์
ร่วมกันในการใช้แบบจ้าลอง AERMOD ส้าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ)
ส้าหรับจุดสังเกตประเภทที่สอง คือ จุดสังเกตที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการ
และคาดว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบโดยตรงหรื อ เป็ น พื นที่ อ่ อ นไหวต่ อ การได้ รั บ ผลกระทบ (Sensitive
Receptors) การศึกษาในครังนีได้ก้าหนดจุดสังเกต จ้านวน 2 จุด ได้แก่


วัดใหม่เนินพยอม (0705758N, 1451511E)



คลังน้ามันศรีราชา บริเวณด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน (0704601N, 1449622E)

การประเมินปริมาณฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างท่อพาราไซรีน (เฉพาะช่วงบนบก)
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น การขุดเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานวางท่อ จาก
ข้อมูลอัตราการระบายฝุ่นละอองจากพืนที่ก่อสร้าง อ้างอิง U.S.EPA, AP-42, 1995 พบว่า ปริมาณฝุ่น
ละอองขึ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะของกิ จ กรรม องค์ ป ระกอบของดิ น ความชื นของดิ น รวมทั งสภาพทาง
อุตุนิยมวิทยา เช่น ความเร็วลม และทิศทางลม รวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยอัตราการระบายฝุ่น
ละอองเฉลี่ย อ้างอิงตาม U.S.EPA, 1995 ก้าหนดฝุ่นละอองจากพืนที่ก่อสร้าง 1.2 ตัน/พืนที่ก่อสร้าง 1
เอเคอร์/เดือน หรือ 0.00011 กรัม/ตารางเมตร/วินาที ก้าหนดให้มีการระบายฝุ่นดังกล่าวจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างโครงการฯ เฉพาะในช่วงเวลาท้างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (8.00 น.-12.00 น. และ 10.00 น.-17.00 น.)
กิจกรรมหลักในระยะเวลาการก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง คือ กิจกรรมการขุด
เปิดหน้าดิน โดยปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายออกสู่บรรยากาศอาจมากน้อยแตกต่างกันไปขึนอยู่กับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ความเร็วและทิศทางลม ความชืนของดิน และพืนที่หน้างานของโครงการ
โดยพิจารณาพืนที่ที่จะขุดเปิดหน้าดินของแนวท่อกว้าง 1 เมตร และก้าหนดแหล่งระบายฝุ่นละอองจาก
กิ จ กรรมดั ง กล่ า วในแบบจ้ า ลองฯ AERMOD เป็ น แหล่ ง ก้ า เนิ ด แบบพื นที่ (Area source) ซึ่ ง ผลการ
ประเมิน ความเข้ม ข้น ฝุ่น ละอองรวมที่ เกิ ดจากกิ จกรรมการก่ อสร้า งของโครงการโดยใช้ แบบจ้ าลอง
AERMOD แสดงดังตารางที่ 4.1-4 พบว่า ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละออง 24 ชั่วโมง มีค่าสูงสุด 32.73
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึนบริเวณพืนที่แนววางท่อ ส้าหรับเส้ นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่น
TSP ในภาพรวมตลอดแนวก่อสร้างวางท่อพาราไซลีน (บนบก) แสดงดังรูปที่ 4.1-2 ทังนีเมื่อรวมกับ
ความเข้มข้นสูงสุดที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (221 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จะมีค่า
เท่ากับ 253.73 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส้าหรับบริเวณจุดสังเกต 2 จุด มีค่าแสดงดังตารางที่ 4.1-4 ซึ่ง
พบว่ า ทั งหมดมี ค่ า อยู่ ใ นมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24
(พ.ศ. 2547) เรื่ อ ง ก้ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศทั่ ว ไป (ก้ า หนดให้ มี ค่ า ไม่ เ กิ น
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ดังนัน คาดว่าผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรมในระยะ
ก่อสร้างโครงการจะอยู่ในระดับต่้า
ตารางที่ 4.1-4 ความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) จากการประเมินผลกระทบในระยะก่อสร้างแนวท่อ
(บนบก) ของโครงการ โดยใช้แบบจาลอง AERMOD
พื้นที่ศึกษา
ความเข้มข้นสูงสุด
ลักษณะพื้นที่
จุดสังเกต
วัดใหม่เนินพยอม
คลังน้ามันศรีราชา
บริเวณด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน
มาตรฐาน/1
หมายเหตุ :

ความเข้มข้นฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ความเข้มข้น
ผลการประเมิน
สูงสุดจากการ
ผลรวม
โดยแบบจาลอง AERMOD
ตรวจวัด
32.73
221*
253.73
บริเวณพืนที่วางแนวท่อของโครงการ
0.14

221

221.14

1.59

91

92.59

333

1/

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
ก้าหนดให้มีคา่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
* อ้างอิงผลการตรวจวัดสูงสุดบริเวณพืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบที่อยู่ใกล้เคียงพืนที่โครงการ คือ วัดใหม่เนินพยอม

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ค่าความเข้มข้นสูงสุด 32.73 ไมโครกรัม ลูกบาศก์เมตร พิกดั 704138.81, 1449458.25)

รูปที่ 4.1-2
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เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในภาพรวมตลอดแนวการก่อสร้างวางท่อพาราไซลีน (บนบก) ของโครงการ
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.1.2 ระยะดาเนินการ
4.1.2.1 การประเมินปริมาณการรั่วซึมของพาราไซลีน
มลพิษทางอากาศในช่วงด้าเนินการเกิดจากการรั่วซึมของสารพาราไซลีนจากแนวท่อและการขนถ่าย
บริ เ วณท่ า เรื อ สู่ บ รรยากาศ โดยพิ จ ารณาปริ ม าณการรั่ ว ซึ ม จากการจั ด ท้ า ฐานข้ อ มู ลการรั่ ว ซึ ม ของ
สารพาราไซลีน (Emission Inventory) จากท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณท่าเรือและแนวท่อขนถ่ายบน
บกของโครงการฯ ซึ่งจากฐานข้อมูลดังกล่าว พบว่า อัตราการรั่วซึมของสารพาราไซลีนบริเวณท่าเรือ
ขนถ่ายมีค่าเท่ากับ 8,609.33 กิโลกรัม/ปี ส้าหรับอัตราการรั่วซึมบริเวณแนวท่อพาราไซลีนบนบกมีค่า
เท่ากับ 6,603.73 กิโลกรัม/ปี (เอกสารแนบ 4-1)
การจัดท้าฐานข้อมูลการรั่วซึมของสารพาราไซลีน (Emission Inventory) ของโครงการวางท่อพาราไซลีน
คลั งน้ ามั นศรี ราชา จ้ า แนกเป็น แหล่ง ก้ าเนิด ของพาราไซลีน 2 แหล่ง ได้แ ก่ การประเมิ นการปล่ อ ย
สารอิ นทรี ย์ระเหยจากการขนถ่า ย (Marketing and Terminal Source) และการประเมิ นแหล่งก้ าเนิ ด
ประเภทการรั่วซึมจากอุปกรณ์ (Fugitive Source) โดยวิธีการจัดท้าฐานข้อมูลในรายงานอ้างอิงมาจาก
แหล่งต่าง ๆ ดังนี
 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการก้าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้อง
จัดท้ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ปล่อยออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550
 ร่า งประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อม เรื่ อ ง ก้ าหนดมาตรฐาน
ควบคุ ม การระบายไอสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยจากการรั่ ว ซึ ม ของอุ ป กรณ์ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี
 ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการจัดท้ารายงานปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่
ระบายจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554
 รศ.ดร.วราวุธ เสือดี "สารประกอบอินทรีย์ระเหย แนวทางการจัดท้าบัญชีการปล่อย และ
การควบคุม (Volatile Organic Compounds) (VOCs) Emission Inventory and Control
Concepts" ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 EPA-453/R-95-017, Protocol for Equipment Leak Emission Estimates, U.S.
Environmental Protection Agency, 1995
 Air Chief 12, Emission Monitoring and Analysis, U.S. Environmental Protection
Agency
 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area
Sources, U.S. Environmental Protection Agency

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4-9

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การประเมินการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยจากการขนถ่าย (MARKETING AND TERMINAL SOURCE)
1) หลักการประเมิน
ท้าการหา Loading Loss (lb/103 gal) ของแต่ละการขนถ่าย จากนันค้านวณหาการรั่วระเหยโดย
คูณ Loading Loss ด้วยปริมาณการขนถ่ายของสารชนิดนันในแต่ละเดือน ซึ่งครอบคลุมการรั่ว
ระเหยจากการขนส่งล้าเลียงทางเรือ
2) ขันตอนการประเมิน


รวบรวมข้อมูลการขนถ่าย มวลโมเลกุลและความดันไอของสารที่ขนถ่าย อุณหภูมิขณะขนถ่าย
จ้าแนกประเภทการขนถ่าย



ค้านวณ Loading Loss (อ้างอิงจาก Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume
I: Stationary Point and Area Sources, Office of Air Quality Planning and Standards Office
of Air and Radiation, U.S. Environmental Protection Agency Research Triangle Park.
NC 27711, AP-42 Fifth Edition, January 1995. (เอกสารแนบ 4-2))
LL = 12.46

𝑆 ×𝑃 ×𝑀
𝑇

(1-

𝑒𝑓𝑓
100

)

เมื่อ
 LL =

loading loss, pounds per 1000 gallons (lb/100 gal) of liquid loaded

 S =

saturation factor สามารถดูได้จากตารางที่ 4.1-5

 P =

true vapor pressure of liquid loaded, pounds per square inch
absolute (psia) อ้างอิงได้ตามตารางที่ 4.1-6

 M =

molecular weight of vapors, pounds per pound-mole (lb/lb-mole)
อ้างอิงได้ตามตารางที่ 4.1-6

 T =
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temperature of bulk liquid loaded, °R โดยที่ °R = °F + 460
 eff =
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบควบคุ ม , % ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบควบคุ ม
จะต้องใช้ข้อมูล Specification ของระบบนันๆ หรือจากที่ประเมินโดยสถานประ กอบ
การ โดยทั่วไปประสิทธิภาพของระบบควบคุมแนะน้าให้ใช้ที่ 70%
ค้านวณ Emission ของแต่ละสารที่ขนถ่าย โดยคูณ Loading Loss, (lb/103 gal) ด้วยปริมาณ
การขนถ่ายของสารนัน ๆ
Loss จากการขนถ่าย
=
Loading Loss (lb/103 gal) x ปริ ม าณการขนถ่ า ย
(gal/month) x (0.453 g/ 1lb)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.1-5 แสดง Saturation Factor (S) สาหรับการขนถ่ายโดยรถบรรทุก รถไฟ และเรือ
Cargo Carrier
Mode Of Operation
S Factor
Tank trucks and Submerged loading of clean cargo tank
0.50
rail tank cars
Submerged loading: dedicated normal service
0.60
Submerged loading: dedicated vapor balance service
1.00
Splash loading of clean cargo tank
1.45
Splash loading: dedicated normal service
1.45
Splash loading: dedicated vapor balance service
1.00
Marine vessels
Submerged loading: ships
0.2
Submerged loading: barges
0.5
หมายเหตุ Splash Loading หมายถึง Top Loading

ส้าหรับการขนถ่ายโดยเรือ ในที่นี Ships หมายถึง เรือที่มี Container ตังอยู่เหนือระดับท้องเรือ โดยใช้ S factor = 0.2 เช่น
เรือขนถ่าย LPG และกรณีขนถ่ายกับเรือที่มี Container ตังอยู่ระดับต่้ากว่าท้องเรือ ใช้ S factor ประเภท Barges ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.5 เช่น
เรือบรรทุกน้ามันดิบ

ตารางที่ 4.1-6

แสดง Molecular Weight และ Vapor Pressure ของพาราไซลีน

Name
Paraxylene

Formular

Molecular Weight
(kg/kg.mole)

Vapor Pressure (psia)
At 30 °C

C8H10

106

0.2272

3) การค้านวณ
ผลการค้านวณจะแสดงออกมาในรูป Total VOCs ซึ่งเท่ากับ non-methane VOCs ดังตารางที่ 4.1-7

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.1-7
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Total

4-12

ยูเออี

ผลการคานวณการประเมินการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยจากการขนถ่าย
Product Paraxylene
Top load /
Bottom load /
Ship, liter
Barge, liter
21,750,000.00
21,750,000.00
21,750,000.00
21,750,000.00
21,750,000.00
21,750,000.00
21,750,000.00
21,750,000.00
21,750,000.00
21,750,000.00
21,750,000.00
21,750,000.00
261,000,000.00

Molecular
Weight
(kg/kg.mole)
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106

Liquid
Density
(lb/gallon)
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18
7.18

S Factor
Top load / Bottom load /
Ship
Barge
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Loading
Temp
(°C)
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

True Vapor
Pressure
(psia)
0.2272
0.2272
0.2272
0.2272
0.2272
0.2272
0.2272
0.2272
0.2272
0.2272
0.2272
0.2272
0.23

Control
Efficiency
(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

total
VOCs
(kg)
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
8,609.33

nonmethane
VOCs (kg)
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
717.44
8,609.33

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การประเมินแหล่งกาเนิดประเภทการรั่วซึมจากอุปกรณ์ (Fugitive Source)
1) หลักการประเมิน
วิธีการประเมิน ที่น้า มาอ้า งอิง ในการค้า นวณคื อ การประเมิ นจากการรั่วระเหยที่เป็น ไปได้จาก
อุปกรณ์ในกระ บวนการผลิต (Average Emission Factors Approach) เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และเป็นที่ยอมรับในสากล สามารถท้าการประเมินได้โดยคูณจ้านวนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูก
จ้าแนกเป็น 7 ประเภท ด้วยสัมประสิทธิ์การปล่อยสารอินทรีย์ระเหย ซึ่งจ้าแนกตามสถานะของสาร
ที่ผ่านอุปกรณ์นันๆ
2) ขันตอนการประเมิน


พิจารณาระบุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสถานประกอบการที่ปกติสั มผัสกับสารที่ประกอบด้วย
สารอินทรีย์ระเหย ตังแต่ 10 % โดยมวลขึนไป



จ้าแนกประเภทอุปกรณ์ต่างๆ ออกเป็น 7 ประเภท คือ
 Valve
 Pump Seal
 Compressor Seal
 Pressure Relief Valve
 Connector
 Open-ended Line
 Sampling Connection

โดยอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจาก 7 ประเภทนี ให้พิจารณาจ้าแนกตามลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์
นันๆ ให้เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภทดังกล่าว เช่น Instrument = Valve, Agitator =
Pump, Strainer = Flange, Loading Arm ที่ไม่ได้ Cap ไว้ = Open-ended Line เป็นต้น
3) จ้าแนกสถานะของสารที่อุปกรณ์นัน ๆ สัมผัส ออกเป็น 3 สถานะ คือ


Gas (G) หมายถึง สาร ณ Operating Condition ที่สัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีสถานะเป็นก๊าซ



Light Liquid (LL) หมายถึง ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ตังแต่ 1 ชนิดขึนไปโดยสาร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดที่เป็นองค์ประกอบมีความดันไอ (Vapor Pressure) มากกว่า
0.0 กิโลปาสกาล ที่ 20 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นของสารชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดที่
มีความดันไอมากกว่า 0.0 กิโลปาสกาลดังกล่าวต้องมีค่าความเข้มข้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 โดยน้าหนัก และมีสถานะเป็นของเหลวขณะที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์



Heavy Liquid (HL) หมายถึง ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ตังแต่ 1 ชนิดขึนไปและมี
คุณสมบัติไม่ใช่ของเหลวเบา

โดยสามารถแยกสถานะของเชือเพลิงโดยประเภทต่างๆ ได้ในตารางที่ 4.1-8
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.1-8 สรุปสถานะของเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ
ชนิดเชื้อเพลิง
Liquid LPG
JP-4, JP-5, JP-8
Gasoline (ULG, ULR, GSH)
Ethanol
Kerosene
Jet A-1
Diesel (HSD, B2, B5)
Fuel Oil
Crude Oil


นับสรุปจ้านวนอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยจ้าแนกตามประเภทอุปกรณ์และสถานะสารที่สัมผัส แล้ว
คูณด้วย Average Emission Factor ดังตารางที่ 4.1-9

ตารางที่ 4.1-9 Average Emission Factor
Equipment type
Valves

Pump seals
Compressor seals
Pressure relief valves
Connectors
Open-ended lines
Sampling connections

Service
Gas
Light liquid
Heavy liquid
Light liquid
Heavy liquid
Gas
Gas
All
All
All

Emission factor (kg/hr/source)
0.0268
0.0109
0.00023
0.114
0.021
0.636
0.16
0.00025
0.0023
0.0150
24 ชั่วโมง

จากนันท้าการคูณเวลาที่อุปกรณ์สัมผัสสารอินทรีย์ระเหย ( ×



ผลการค้านวณจะออกมาเป็น ปริมาณการรั่วซึมของ Total VOCs รายปี (kg VOCs/ year)
การค้านวณ non-Methane VOCs สามารถท้าได้ในกรณีต่างๆ ดังนี
 ในกรณีที่สารที่อุปกรณ์สัมผัสเป็นมีเทนเพียงอย่างเดียว เช่น ก๊าซธรรมชาติ ไม่ต้อง
นับจ้านวนอุปกรณ์เหล่านัน
 ในกรณีที่สารที่อุปกรณ์สัมผัส เป็นมีเทนเป็นองค์ประกอบ ให้คูณด้วยสัดส่วนขององค์
ประกอบที่ไม่ใช่ Methane ของสารในท่อนัน
ในกรณีที่สารที่อุปกรณ์สัมผัส ไม่มีมีเทนเป็นองค์ประกอบ non-Methane VOCs จะมี
ค่าเท่ากับ Total VOCs

วัน

×

365 วัน
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Type of Liquid
LL
LL
LL
LL
HL
HL
HL
HL
HL

ปี

)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4) การค้านวณ


ผลการค้ า นวณจะแสดงออกมาในรู ป Total VOCs ซึ่ ง เท่ า กั บ non-methane VOCs ดั ง
ตารางที่ 4.1-13 และ ตารางที่ 4.1-11

ตารางที่ 4.1-13 ผลการคานวณปริมาณพาราไซลีนจากการรั่วซึม
Equipment Type

Valves

Pump seals
Compressor seals
Connection (Flangers)
Pressure relief valves
Open-ended lines
Sampling connections

Item Service

Total

Emission Factor
(kg/hr per source)

total VOCs from
Fugitive, (kg/day)

Gas
Light liquid
Heavy liquid
Light liquid
Heavy liquid
Gas/Vapour
All
All
All
All

0
35
0
0
0
0
131
2
2
1

0.02680
0.01090
0.00023
0.11400
0.02100
0.63600
0.00025
0.16000
0.00230
0.01500
Total

0.00
9.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.79
7.68
0.11
0.36
18.09

non-methane Vocs
from Fugitive,
(kg/day)
0.00
9.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.79
7.68
0.11
0.36
18.09

ตารางที่ 4.1-11 ผลการคานวณปริมาณพาราไซลีนจากการรั่วซึมรายปี
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Total

kg/year
ton/year

Total VOCs from Fugitive
(kg/month)
560.864
506.587
560.864
542.772
560.864
542.772
560.864
560.864
542.772
560.864
542.772
560.864
6,603.726
6.60

Non-methane VOCs from Fugitive
(kg/month)
560.864
506.587
560.864
542.772
560.864
542.772
560.864
560.864
542.772
560.864
542.772
560.864
6,603.726
6.60

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ดังนันอัตราการรั่วซึมของสารพาราไซลีนจากการวางท่อพาราไซลีนของโครงการในครังนีพบว่าบริเวณ
ท่าเรือขนถ่ายมีการรั่วซึมของพาราไซลีนเท่ากับ 8,609.33 กิโลกรัม/ปี ส้าหรับอัตราการรั่วซึมบริเวณแนว
ท่อพาราไซลีน บนบกมีค่า 6,603.73 กิโลกรัม/ปี รวมทังหมด 15,213.05 กิโลกรัม/ปี ดังตารางที่ 4.1-12
ซึ่งจากการจัดท้าฐานข้อมูลการรั่วซึมของสารพาราไซลีนดังกล่าวทังจากการขนถ่าย (Marketing and
Terminal) และจากการรั่วซึมของอุปกรณ์ (Fugitive) สามารถน้ามาใช้ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศของโครงการได้อย่างเหมาะสม

4-16

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี
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ตารางที่ 4.1-12 ผลการคานวณอัตราการรั่วซึมของพาราไซลีนรวมของทั้งโครงการ
Non-methane VOCs for Report to Thai legal (DIW, etc.)
Month
Fugitives
Combustion
Marketing &
Flare
Tanks
Terminal
January
560.86
0.00
717.44
0.00
0.00
February
506.59
0.00
717.44
0.00
0.00
March
560.86
0.00
717.44
0.00
0.00
April
542.77
0.00
717.44
0.00
0.00
May
560.86
0.00
717.44
0.00
0.00
June
542.77
0.00
717.44
0.00
0.00
July
560.86
0.00
717.44
0.00
0.00
August
560.86
0.00
717.44
0.00
0.00
September
542.77
0.00
717.44
0.00
0.00
October
560.86
0.00
717.44
0.00
0.00
November
542.77
0.00
717.44
0.00
0.00
December
560.86
0.00
717.44
0.00
0.00
kg/year
6,603.73
0.00
8,609.33
0.00
0.00
Total
ton/year

Waste Water

Non-methane VOCs (kg)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,278.31
1,224.03
1,278.31
1,260.22
1,278.31
1,260.22
1,278.31
1,278.31
1,260.22
1,278.31
1,260.22
1,278.31
15,213.05
15.21

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

4.1.2.2 การประเมินการฟุ้งกระจายของพาราไซลีน
สารพาราไซลี นของโครงการเป็ นสารที่ มีสถานะเป็ นของเหลวในภาวะปกติ เมื่ อ เกิ ดการรั่ วซึ ม สาร
บางส่วนจะระเหยสู่บรรยากาศ ซึ่งในการศึกษาครังนีได้พิจารณาในกรณีที่สารพาราไซลีนเกิดการรั่วซึม
แล้วระเหยสู่บรรยากาศทังหมด โดยการคาดการณ์ผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศจากการรั่วซึม ที่
ปรึกษาพิจารณาใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ซึ่งเป็นแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ใน
การคาดการณ์การแพร่กระจายของสารมลพิษทางด้านอากาศ ซึ่งพัฒนามาจาก US.EPA และเป็นหนึ่งใน
แบบจ้าลองฯ ที่ได้รับการยอมรับจากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) โดยปฏิบัติตามแนวทาง “แนวทางการใช้แบบจ้าลองเพื่อการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทาง
อากาศ” ซึ่งเป็นแนวทางที่ สผ. ใช้เป็นเกณฑ์ร่วมกันในการใช้แบบจ้าลอง AERMOD ส้าหรับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ
ทังนี AERMOD เป็นแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ
ซึ่งต้องใช้ข้อมูลลักษณะพืนที่ศึกษาที่ได้จาก AERMAP และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้จาก AERMET โดยมี
รายละเอียดดังนี


AERMAP เป็นแบบจ้าลองที่ใช้ในการก้าหนดขอบเขตพืนที่ศึกษาและเตรียมข้อมูลความสูง-ต่้า
ของแต่ละจุดในพืนที่ศึกษา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลต่อลักษณะการเคลื่อนที่ของพลูมหลังจาก
สัมผัสพืนผิว ข้อมูลระดับความสูงของพืนที่เป็นข้อมูล Digital Elevation Model (DEM) จาก
ASTER Global Digital Elevation Model (ASTER GDEM) ระดั บ ความละเอี ย ดที่ 1-arc
Second (30 เมตร x 30 เมตร)



AERMET เป็นแบบจ้าลองที่ใช้ในการค้านวณตัวแปรอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ และจัดข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบที่น้าเข้า AERMOD โดยที่ข้อมูลน้าเข้าส้าหรับ AERMET แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ
ข้ อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา (Meteorological Data) และข้ อ มู ล ลั ก ษณะพื นผิ ว (Surface Data)
รายละเอียดดังนี
 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Data) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

พื นผิ ว (Surface Meteorological Data) ประกอบด้ วยข้ อ มู ลทิ ศทางและความเร็ ว ลม
(Wind Speed & Direction) อุณหภูมิ (Temperature) ความสูงฐานเมฆ (Ceiling Height)
และปริมาณเมฆปกคลุม (Cloud Cover) โดยใช้ข้อมูลผลการตรวจวัดของสถานีตรวจ
อากาศเกาะสี ชั ง ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ปี พ .ศ. 2556 (แสดงผั ง ลมของข้ อ มู ล
อุ ตุ นิ ยมวิ ทยาพื นผิ วของสถานี ตรวจวั ดอากาศเกาะสี ชั ง ในรูปที่ 4.1-1) และข้ อมู ล
อุตุนิยมวิทยาอากาศชันบน (Upper Air Meteorological Data) ประกอบด้วยข้อมูลความ
สูง ความดัน ทิศทางและความเร็วลม และอุณหภูมิ ซึ่งใช้ข้อมูลผลการตรวจวัดของสถานี
ตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร (บางนา) กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ. 2556
 ข้อมูลลักษณะพืนผิว (Surface Data) ประกอบด้วยค่า Albedo ค่า Bowen Ratio และ

ค่ า Surface Roughness Length ซึ่ ง เป็ น ค่ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามลั ก ษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และฤดูกาล (แสดงดังตารางที่ 4.1-1 ถึงตารางที่ 4.1-3)
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จุดสังเกตที่ใช้ส้าหรับศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท โดยจุดสังเกตประเภทแรก คือ จุดสังเกตรอบแหล่งก้าเนิด
ซึ่งได้ก้าหนดของเขตพืนที่ศึกษา รัศมี 10 กิโลเมตร หรือ 20x20 ตารางกิโลเมตร โดยก้าหนดให้อยู่ใน
แนวเหนือ-ใต้ โดยก้าหนดความละเอียดของกริดแบบไม่คงที่ (Variable Grid Resolution) โดยก้าหนดให้
คว า ม ละ เอี ย ดกริ ด ตั ง แ ต่ พื นที่ โ ค รง กา รจ นถึ ง ที่ ระ ย ะ 1 .5 กิ โ ลเม ต ร ใ ช้ ค ว า ม ละ เอี ย ด
100 เมตร ระยะ 1.5 กิโลเมตร ถึง 0 กิโลเมตร ใช้ความละเอียด 250 เมตร และที่ระยะตังแต่ 0 กิโลเมตร
ขึนไป ใช้ความละเอียด 500 เมตร ตามที่ระบุไว้ใน “แนวทางการใช้แบบจ้าลองเพื่อการประเมินการ
แพร่กระจายมลพิษทางอากาศ”
ส้าหรับจุดสังเกตประเภทที่สอง คือ จุดสังเกตที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการ
และคาดว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบโดยตรงหรื อ เป็ น พื นที่ อ่ อ นไหวต่ อ การได้ รั บ ผลกระทบ (Sensitive
Receptors) การศึกษาในครังนีได้ก้าหนดจุดสังเกต จ้านวน 4 จุด ได้แก่


ชุมชนบ้านแหลมฉบัง (0700998 N, 1447478 E)



ที่ท้าการชุมชนบ้านทุ่ง (0706549N, 1449465E)



วัดใหม่เนินพยอม (0705758N, 1451511E)



คลังน้ามันศรีราชา บริเวณด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน (0704601N, 1449622E)

การประเมินการแพร่กระจายจากการรั่วซึมของสารพาราไซลีนในระยะด้าเนินการ จากแนวท่อและการขน
ถ่ายบริเวณท่าเทียบเรือ พิจารณาพืนที่การรั่วซึมและการแพร่กระจายบริเวณแนวท่อ และพืนที่ของที่ท่า
เที ย บเรื อ หมายเลข 5 และก้ า หนดแหล่ ง ระบายสารพาราไซลี น ในแบบจ้ า ลองฯ AERMOD เป็ น
แหล่งก้าเนิดแบบพืนที่ (Area Source) ซึ่งผลการประเมินความเข้มข้ นสารพาราไซลีนในบรรยากาศใน
ระยะด้าเนินการ แสดงดังตารางที่ 4.1-13 และน้าเสนอในรูปแบบเส้นความเข้มข้นที่เท่ากัน (Isopleths)
โดยมีหน่วยค่าความเข้มข้นเป็นไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (µg/m0) พบว่า ค่าความเข้มข้นสูงสุดเฉลี่ย
24 ชั่วโมง และเฉลี่ย 1 ปี มีค่าเท่ากับ 342.52 และ 52.05 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ เกิดขึน
บริเวณพืนที่แนวท่อขนถ่ายบนบกของโครงการ (ดังรูปที่ 4.1-3 และรูปที่ 4.1-4) ซึ่งค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ยังมีค่าไม่เกินค่าเป้าหมายของไซลีนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ค่าเฉลี่ย 1 ปี ยังไม่เกินค่าความเข้มข้นที่ยอมให้รับสัมผัส ได้ของ U.S.EPA ดังนัน คาดว่าผลกระทบ
ทางด้านคุณภาพอากาศในระยะด้าเนินการจากการขนถ่ายพาราไซลีนจะอยู่ในระดับต่้า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 4.1-13 ความเข้มข้นของสารพาราไซลีนในบรรยากาศ จากการประเมินผลกระทบในระยะ
ดาเนินการ โดยใช้แบบจาลอง AERMOD
รายละเอียด
ค่าความเข้มข้นสูงสุด
พิกัดที่มีค่าความเข้มข้นสูงสุด

ค่าความเข้มข้น (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ย 1 ปี
จากแบบจาลองฯ
ค่าจากการ ค่าจากแบบจาลอง
ผลรวม
ตรวจวัด
ฯ
342.52
52.05
704138.81E ,1449458.25N
704138.81E
1449458.25N
แนวท่อบนบก
แนวท่อบนบก

พืนที่ที่ได้รับค่าความเข้มข้นสูงสุด
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง (0703998 N, 1447478 E)
4.45
11.98
16.43
0.40
ที่ท้าการชุมชนบ้านทุ่ง (0706549N, 1449465E)
2.04
4.87
6.91
0.29
วัดใหม่เนินพยอม (0705758N, 1451511E)
1.69
1.89
3.58
0.26
คลังน้ามันศรีราชา บริเวณด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน
7.08
75.95
83.33
9.49
(0704601N, 1449622E)
ค่าเป้าหมายของไซลีนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ
700
รัฐแคลิฟอร์เนีย*
RfC (เฉลี่ย 1 ปี)
100
หมายเหตุ: * ค่าเป้าหมายของไซลีนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของรัฐแคลิฟอร์เนีย http://environment.gov.ab.ca/info/library/6674.pdf, Alberta
Ambient Air Quality Objectives
** RfC (Rfc:Reference Concentration for Chronic Inhalation Exposure), http://www.epa.gov/iris/subst/0270.htm
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ค่าความเข้มข้นสูงสุด 342.52 ไมโครกรัม ลูกบาศก์เมตร พิกดั 704138.81, 1449458.25)

รูปที่ 4.1-3

ความเข้มข้นสารพาราไซลีน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากการรั่วซึมจากแนวท่อและกิจกรรมการขนถ่ายสูบ่ รรยากาศ
ในระยะดาเนินการของโครงการโดยใช้แบบจาลอง AERMOD

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ค่าความเข้มข้นสูงสุด 52.05 ไมโครกรัม ลูกบาศก์เมตร พิกดั 704138.81, 1449458.25)

รูปที่ 4.1-4
4-22

ความเข้มข้นสารพาราไซลีน เฉลี่ย 1 ปี จากการรั่วซึมจากแนวท่อและกิจกรรมการขนถ่ายสูบ่ รรยากาศ
ในระยะดาเนินการของโครงการ โดยใช้แบบจาลอง AERMOD
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

4.2

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ระดับเสียง

4.2.1 ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้าง เกิดจากกิจกรรมการเตรียมพืนที่ก่อสร้าง คือ รถขุด (Back Hoe) ซึ่ง
เป็นกิจกรรมการก่อสร้างหลักที่จะด้าเนินงานส้าหรับการวางแนวท่อเพิ่มเติมบนพืนที่ที่เตรียมไว้แล้ว
ระดับความดังของเสียงที่เกิดขึนจากกิจกรรมดังกล่าวเท่ากับ 80 เดซิเบลเอ (อ้างอิง Construction Noise
Handbook, U.S. Department of Transportation: https://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/
construction_noise/handbook/handbook09.cfm) โดยกิจกรรมการใช้รถขุด Back Hoe เป็นกิจกรรม
ส้าคัญที่จะเกิดผลกระทบด้านเสียง การประเมินระดับเสียงที่ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม (วัดใหม่เนินพยอม) ซึ่ง
เป็นพืนที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด โดยพิจารณาน้าข้อมูลการแพร่กระจายของเสียงที่เกิดจาก
รถขุดซึ่งมีลักษณะการแพร่กระจายแบบทรงกลมซึ่งระดับเสียงมีค่าเท่ากันในทุกจุดที่มีระยะเท่ากันจาก
แหล่งก้าเนิดเสียงแบบจุด (Point Source) มีระดับก้าลังเสียงเป็น Lw และระดับความดังเสียงเป็น Lp ที่
ระยะทางห่างออกไป r เมตร จากแหล่งก้าเนิดเสียง สามารถค้านวณระดับเสียงที่ วัดใหม่เนินพยอม (ซึ่ง
เป็นตัวแทนชุมชนบ้านอ่าวอุดมซึ่งเป็นพืนที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้ที่สุด ประมาณ 1,500 เมตร) ได้จากสมการ
Lp = Lw – 20Log10(r)-8 dB
โดย

Lp หมายถึง ระดับความดังเสียงที่วัดใหม่เนินพยอม หน่วยเป็นเดซิเบลเอ
R หมายถึง ระยะห่างจากพืนที่ขุดร่องถึงวัดใหม่เนินพยอม 1,500 เมตร
Lw หมายถึง ระดับก้าลังเสียงที่เกิดจากแหล่งก้าเนิด มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ
ที่ ม า ; Bruel and Kjaer, Environmental Noise, ( Bruel & Kjaer Sound &
Vibration Measurement A/S 2001), pp. 17.

จากการค้านวณ พบว่า ระดับเสียงสูงสุดที่วัดใหม่เนินพยอม ซึ่งเกิดจากการขุดร่องเพื่อวางโครงสร้าง
รองรับแนวท่อ (ที่ระดับความดัง 80 เดซิเบลเอ) จะมีค่า 65.4 เดซิเบลเอ และเมื่อสมมุติให้มีกิจกรรมการ
ขุดเจาะในช่วง 08.00-17.00 น. พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะมีค่า 62.5 เดซิเบลเอ ซึ่งค่าระดับ
เสี ย งสู งสุ ด และระดั บ เสี ยงเฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง ยั ง อยู่ ในมาตรฐานระดับ เสี ย งโดยทั่ ว ไป (ประกาศคณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป)
การประเมินระดับเสียงรบกวนจากการขุดร่อง ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ในกรณีเกิดเสียงมากกว่า 1 ช่วงเวลา
พบว่ า ค่ าระดั บการรบกวนที่ได้ จากการค้ านวณมี ค่า 8.9 เดซิ เบลเอ แสดงว่ าค่าระดับการรบกวนไม่ มี
นัยส้าคัญหรือไม่มีการรบกวน ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)
เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ก้าหนดค่าระดับการรบกวนที่ 10 เดซิเบลเอ ดังนัน จึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ
ด้านเสียงที่เกิดจากกิจกรรมในช่วงระยะก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณวัดใหม่เนินพยอม (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)
ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด ดังรายละเอียดการค้านวณในตารางที่ 4.2-1
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อคนงานและพนักงานที่ท้างานบริเวณพืนที่ที่มีขุดร่องเพื่อวางท่อ
ที่ใช้ Back Hoe พบว่า คนงานมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากด้านเสียงจากกิจกรรมดังกล่าว ดังนัน
จะต้องก้าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบ ดังนี
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4-23

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

1) ระยะเวลาการท้างานของคนงาน/พนักงานที่ได้รับเสียงดังจากกิจกรรมก่อสร้างให้อ้างอิง
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง
2) พนักงานทุกคนควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท้างานในบริเวณที่มี
เสียงดัง
ตารางที่ 4.2-1 ผลการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
1. การคานวณโดยแหล่งกาเนิดเสียงแบบจุด (Point Source)1/
สูตรคานวณ Lp = Lw – 20Log10(r) – 8 dB ______________________(1)
รายละเอียดตัวแปรทีใ่ ช้

ข้อมูล

หน่วย

การคานวณ

1.2 ระยะจำกแหล่งกำเนิดเสียงของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ ระยะ 1,500 เมตร (r)

80.0
1,500

เดซิเบลเอ
เมตร

-

1.3 คำนวณ 20Log10(1,500)
1.4 ระดับเสียงที่เกิดจำกกำรทำงำนของอุปกรณ์(Lp) ที่ระยะ 1,500 เมตร บริเวณชุมชนวัดใหม่เนินพยอม
1.5 ระดับเสียงที่สงู สุดที่บริเวณชุมชนวัดใหม่เนินพยอม

63.5
8.5
65.4

เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ

แทนค่ำในสูตร
แทนค่ำ1.4 ใน (1)
ค่ำ LAeq1Hr จำกกำรตรวจวัด 3 วัน

1.6 รวมเสียง = ใช้สตู ร Lc = L1+10Log[10 (L2-L1)/10+1]
มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป ฉบับที่ 15 กาหนด LAmax < 115 เดซิเบลเอ

65.4

1.1 ระดับกำลังเสียง (Lw) จำกรถขุดดิน (เจำะเสำเข็ม) บริเวณ Shoreline 2/



-

รวมเสียง 1.5+1.6
-

2.1 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง บริเวณชุมชนวัดใหม่เนินพยอมในปั จจุบัน ก่อนมีกิจกรรม (มีค่ำ 55.8-58.3)

58.3

เดซิเบลเอ

ค่ำ LAeq24hr สูงสุดจำกกำรตรวจวัด 3 วัน

2.2 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง เมือ่ มีเสียงดังจำกกำรทำงำนของอุปกรณ์ ช่วง 08.00-17.00 น. ในพืน้ ที่โครงกำร
ที่ระยะ 1,500 เมตร ณ บริเวณชุมชนวัดใหม่เนินพยอม (มีค่ำ 61.8-62.5)
มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป ฉบับที่ 15 กาหนด LAeq24hr < 70 เดซิเบลเอ

62.5

เดซิเบลเอ



-

แทนค่ำ 1.7 ในสูตร LAeq24hr
ที่จุดชุมชนวัดใหม่เนินพยอม
-

-

-

65.4

เดซิเบลเอ

แทนค่ำใน (2)

ช่วงที่ 2 LAeq, 5 min

65.4

เดซิเบลเอ

แทนค่ำใน (2)

ช่วงที่ 3 LAeq, 3 min
ระยะเวลำรวม (Tm) = Ts = 3+5+3 = 11 นำที

65.4
11.0
65.4

เดซิเบลเอ
นำที

3.2 ระดับเสียงขณะไม่มีกำรรบกวน(Leq)
3.3 ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (กำรทำงำนของรถขุดดิน) ที่ระยะ 1,500 เมตร (Leq,Tm)
3.4 ผลต่ำงค่ำระดับเสียง
3.5 ตัวปรับค่ำ
3.6 ระดับเสียงจำกแหล่งกำเนิดที่ปรับค่ำ
3.7 คำนวณระดับเสียงในเวลำอ้ำงอิง 1 ชั่วโมง (60 นำที)
____________(3)
 Tm 

58.1
65.4
7.3
1.0
64.4

เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ

แทนค่ำใน (2)
แทนค่ำใน (2)
LAeq 5 minuesช่วงเดียวกับค่ำของ LA90จำก 2.2
ผลลัพท์จำก 2.
ผลต่ำง 3.3 - 3.2
จำกตำรำงค่ำแก้
ผลต่ำง 3.3 - 3.5

3.8 ใส่ 0 กรณีไม่มีเสียงกระแทก/ใส่ 5 กรณีมีเสียงกระแทก
3.9 ระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน
3.10 ระดับเสียงพืน้ ฐำน(LA90)

0
57.0
48.1

เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ

แทนค่ำ 3.6 ใน (3)
ผลรวม 3.7+3.8
ค่ำ LA90 จำกค่ำกลำงในช่วง 8.00-17.00น

3.11 ค่ำระดับกำรรบกวน = ระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน - ระดับเสียงพืน้ ฐำน(LA90)
มาตรฐานค่าระดับการรบกวน ฉบับที่ 29 กาหนดค่าระดับการรบกวน < 10 เดซิเบลเอ

8.9


2. เปรียบเทียบระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง

3. การคานวณค่าระดับการรบกวน (กรณีที่ 3 ใน 1 ชัว่ โมง เสียงเกิ ดมากกว่า 1 ช่วงเวลา)
3.1 ระดับเสียงจำกกำรกำรทำงำนของอุปกรณ์(LAeq,Ti) ในเวลำ 1 ชั่วโมง มีเสียงกำรทำงำนของอุปกรณ์เกิดขึ้น
มำกกว่ำ 1 ช่วงเวลำ
ช่วงที่ 1 LAeq, 3 min

____________(2)
 1 
0.1Leq ,Ti 
Leq , Tm  10 log 10
 Ti10

 Tm 


Leq , Tr  Leq , Tm  10 log 10

 Tr 

57.0

เดซิเบลเอ
-

1/

หมายเหตุ ; การคานวณโดยแหล่งกาเนิดเสียงแบบจุด (Point Source) ทีม่ า ; Bruel&Kjaer, Environmental Noise, 2001, pp.17
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.2.2 ระยะดาเนินการ
จากการพิจารณากิจกรรมในระยะด้าเนินการ พบว่า อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังมากที่สุด คือ ปั๊มสูบ
ถ่ายสารปิโตรเคมี (Hydraulic Pump) ซึ่งก่อให้เกิดระดับเสียง 76 เดซิเบลเอ ในกรณีนีสามารถพิจารณา
ผลกระทบของเสียงต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุด คือ วัดใหม่เนินพยอม (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) ซึ่งห่างจาก
โครงการประมาณ 1,500 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ส้าหรับแหล่งก้าเนิดเสียงจากปั๊มเป็นแหล่งก้าเนิดที่อยู่กับที่หรือเป็นแหล่งก้าเนิดเสียงแบบจุด (Point
Source) หรือแหล่งก้าเนิดเสียงอยู่ใกล้กับพืนที่ การค้านวณระดับเสียงแสดงในตารางที่ 4.2-2
จากผลการค้านวณค่าระดับเสียงที่เกิดจากปั๊ม พบว่า มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับการประเมินระดับ
เสียงในระยะก่อสร้าง กล่าวคือ ระดับเสียงสูงสุดและระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่วัดใหม่เนินพยอม มีค่า
65.4 และ 62.5 เดซิเบลเอ ตามล้าดับ และมีค่าระดับการรบกวน 8.1 เดซิเบลเอ แสดงว่า ค่าระดับการ
รบกวนไม่มีนัยส้าคัญหรือไม่มีการรบกวน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทังฉบับ
ที่ 15 และฉบับที่ 29 ดังนันจึงประเมินว่าระดับเสียงที่เกิดขึนในช่วงกิจกรรมระยะด้าเนินการนันไม่มี
ผลกระทบด้านเสียงต่อวัดใหม่เนินพยอม (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการฯ มาก
ที่สุด
นอกจากนี เมื่อพิจารณาระดับเสียงที่อาจเกิดผลกระทบกับพนักงานนั น เนื่องจากพนักงานของโครงการ
ส่วนใหญ่ท้างานอยู่ในห้องควบคุมและอาคารส้านักงาน จะมีเพียงการเข้าไปตรวจสอบหน้างานเป็นครัง
คราวซึ่งไม่ได้มีการอยู่หน้างานอย่างต่อเนื่อง รวมทังโครงการยังมีป้ายเตือนส้าหรับพืนที่ที่มีเสียงดัง
รวมทังก้าหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกั นส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู หรือที่อุดหูในขณะที่เข้าไป
ท้างานในบริเวณพืนที่ที่มีเสียงดัง ดังนันผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึนต่อพนักงานจึงอยู่ในระดับต่้า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 4.2-2 ผลการประเมินผลกระทบด้านเสียงในระยะดาเนินงานโครงการ
1. การคานวณโดยแหล่งกาเนิดเสียงแบบจุด (Point Source)1/
สูตรคานวณ Lp = Lw – 20Log10(r) – 8 dB ______________________(1)
รายละเอียดตัวแปรทีใ่ ช้

ข้อมูล

หน่วย

การคานวณ

1.2 ระยะจำกแหล่งกำเนิดเสียงของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ ระยะ 1,500 เมตร (r)

76.0
1,500

เดซิเบลเอ
เมตร

-

1.3 คำนวณ 20Log10(1,500)
1.4 ระดับเสียงที่เกิดจำกกำรทำงำนของอุปกรณ์(Lp) ที่ระยะ 1,500 เมตร บริเวณชุมชนวัดใหม่เนินพยอม
1.5 ระดับเสียงที่สงู สุดที่บริเวณชุมชนวัดใหม่เนินพยอม

63.5
4.5
65.4

เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ

แทนค่ำในสูตร
แทนค่ำ1.4 ใน (1)
ค่ำ LAeq1Hr จำกกำรตรวจวัด 3 วัน

1.6 รวมเสียง = ใช้สตู ร Lc = L1+10Log[10 (L2-L1)/10+1]
มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป ฉบับที่ 15 กาหนด LAmax < 115 เดซิเบลเอ

65.4

1.1 ระดับกำลังเสียง (Lw) จำก Hydraulic Pump 2/



-

รวมเสียง 1.5+1.6
-

2.1 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง บริเวณชุมชนวัดใหม่เนินพยอมในปั จจุบัน ก่อนมีกิจกรรม (มีค่ำ 55.8-58.3)

58.3

เดซิเบลเอ

ค่ำ LAeq24hr สูงสุดจำกกำรตรวจวัด 3 วัน

2.2 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง เมือ่ มีเสียงดังจำกกำรทำงำนของอุปกรณ์ ช่วง 08.00-17.00 น. ในพืน้ ที่โครงกำร
ที่ระยะ 1,500 เมตร ณ บริเวณชุมชนวัดใหม่เนินพยอม (มีค่ำ 61.8-62.5)
มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป ฉบับที่ 15 กาหนด LAeq24hr < 70 เดซิเบลเอ

62.5

เดซิเบลเอ



-

แทนค่ำ 1.7 ในสูตร LAeq24hr
ที่จุดชุมชนวัดใหม่เนินพยอม
-

-

แทนค่ำใน (2)

2. เปรียบเทียบระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง

3. การคานวณค่าระดับการรบกวน (กรณีที่ 3 ใน 1 ชัว่ โมง เสียงเกิ ดมากกว่า 1 ช่วงเวลา)
3.1 ระดับเสียงจำกกำรกำรทำงำนของอุปกรณ์(LAeq,Ti) ในเวลำ 1 ชั่วโมง มีเสียงกำรทำงำนของอุปกรณ์เกิดขึ้น
มำกกว่ำ 1 ช่วงเวลำ
ช่วงที่ 1 LAeq, 3 min

65.4

เดซิเบลเอ

ช่วงที่ 2 LAeq, 3 min

65.4

เดซิเบลเอ

แทนค่ำใน (2)

ช่วงที่ 3 LAeq, 3 min
ระยะเวลำรวม (Tm) = Ts = 3+3+3 = 9 นำที

65.4
9.0

เดซิเบลเอ
นำที

3.2 ระดับเสียงขณะไม่มีกำรรบกวน(Leq)
3.3 ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (กำรทำงำนของรถขุดดิน) ที่ระยะ 1,500 เมตร (Leq,Tm)
3.4 ผลต่ำงค่ำระดับเสียง
3.5 ตัวปรับค่ำ
3.6 ระดับเสียงจำกแหล่งกำเนิดที่ปรับค่ำ
3.7 คำนวณระดับเสียงในเวลำอ้ำงอิง 1 ชั่วโมง (60 นำที)
____________(3)
 Tm 

58.1
65.4
7.3
1.0
64.4

เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ

แทนค่ำใน (2)
แทนค่ำใน (2)
LAeq 5 minuesช่วงเดียวกับค่ำของ LA90จำก 2.2
ผลลัพท์จำก 2.
ผลต่ำง 3.3 - 3.2
จำกตำรำงค่ำแก้
ผลต่ำง 3.3 - 3.5

3.8 ใส่ 0 กรณีไม่มีเสียงกระแทก/ใส่ 5 กรณีมีเสียงกระแทก
3.9 ระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน
3.10 ระดับเสียงพืน้ ฐำน(LA90)

0
56.2
48.1

เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ

แทนค่ำ 3.6 ใน (3)
ผลรวม 3.7+3.8
ค่ำ LA90 จำกค่ำกลำงในช่วง 8.00-17.00น

3.11 ค่ำระดับกำรรบกวน = ระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน - ระดับเสียงพืน้ ฐำน(LA90)
มาตรฐานค่าระดับการรบกวน ฉบับที่ 29 กาหนดค่าระดับการรบกวน < 10 เดซิเบลเอ

8.1


____________(2)
 1 
0.1Leq ,Ti 
Leq , Tm  10 log 10
 Ti10

Tm





Leq , Tr  Leq , Tm  10 log 10

 Tr 

56.2

เดซิเบลเอ
-

1/

หมายเหตุ ; การคานวณโดยแหล่งกาเนิดเสียงแบบจุด (Point Source) ทีม่ า ; Bruel&Kjaer, Environmental Noise, 2001, pp.18
2/
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4.3

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

สภาพทางสมุทรศาสตร์และคุณภาพน้าทะเล

4.3.1 ระยะก่อสร้าง
4.3.1.1 การแพร่กระจายของตะกอน
สภาพทางสมุทรศาสตร์
การศึกษาการไหลเวียนของกระแสน้าหรือกระแสน้าขึนน้าลง สามารถท้าได้ด้วยการใช้แบบจ้าลองคณิต
ศาสตร์แบบ 2 มิติหรือที่เรียกว่า แบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ (2D Hydrodynamic Model) เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการค้านวณระดับน้า และลักษณะการไหลของน้า สมการทางคณิตศาสตร์หลักที่ใช้ในแบบจ้าลอง
คือสมการของการเปลี่ยนแปลงของมวลและโมเมนตัมในรูปของระดับน้าและปริมาณการไหลเนื่องมาจาก
การไหลในทิศทาง 2 มิติ ดังแสดงไว้ในสมการที่ (2-1) ถึง (2-3) ดังนี
 p q d



t x y t

(2-1)

2
2
p   p 2    pq 
1
   gp p  q
  
 

  gh

2 2
t x  h  y  h 
w
C h
 x 
h 
 q  fVV x 
( pa )  0
 w x




 x (h xx )  y (h xy )



 gq p 2  q 2
1
 

2 2
w
C h

h 
 p  fVV y 
( pa )  0
 w y




 y (h yy )  x (h xy )



q   q 2
 
t y  h

   pq 
 
  
  gh
 y
 x  h 

โดยที่ h(x,y,t)

(2-2)

(2-3)

คือ ความลึกของน้า (เมตร)

d(x,y,t)

คือ ความลึกของน้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (= -d) (เมตร)

(x,y,t)

คือ ระดับน้า (เมตร)

p(x,y,t), q(x,y,t)

คือ ปริมาณการไหลต่อหนึ่งหน่วยความลึกในทิศทางต่าง ๆ (ลบ.เมตร/วินาที/เมตร)

C(x,y)

คือ ค่าความเสียดทานของ Chezy (เมตร1/2/วินาที)

g

คือ แรงโน้มถ่วงของโลก (เมตร/วินาที2)

f(V)

คือ แรงเสียดทานของกระแสลม

V(x,y,t)

คือ ความเร็วลม (เมตร/วินาที)

Vx(x,y,t), Vy(x,y,t) คือ ความเร็วลมในทิศตะวันออก-ตะวันตก และทิศเหนือ-ใต้ (เมตร/วินาที)

(x,y)

คือ Coriolis พารามิเตอร์ (วินาที-1)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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pa(x,y,t)

คือ แรงดันบรรยากาศ (กิโลกรัม/เมตร/วินาที2)

w

คือ ความหนาแน่นของน้า (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

x, y

คือ ระยะทางในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก และทิศเหนือ-ใต้ (เมตร)

t

คือ เวลา (วินาที)

xx, xy, yy

คือ แรงเสียดทานในทิศทางโดยรอบของการไหล

ยูเออี

เอกสารอ้างอิง: (1) Thaicharoen C. (2007), Modeling of Hydrodynamic and Water Quality Processes in Gulf of Thailand. AIT
Dissertation no. WM-06-1. Asian Institute of Technology, Thailand.
(2) Wongsupap C. (2010), Eutrophication Modelling in the Upper Gulf of Thailand. AIT Dissertation no. WM-0903. Asian Institute of Technology, Thailand.

ผลการค้านวณด้วยสมการที่ (2-1) ถึง (2-3) นีคือ ค่าระดับน้า และความเร็วกระแสน้าที่จุดใด ๆตลอด
ช่วงเวลาที่ท้าการพิจารณา การไหลเวียนของกระแสน้าในพืนที่อ่าวไทยเคยมีการศึกษาด้วยแบบจ้าลองนี
ไว้แล้วในอดีต โดย ชนนท์ ไทยเจริญ (พ.ศ. 2550)(1) และยังมีการศึกษาที่เจาะจงลงไปในพืนที่อ่าวไทย
ตอนบน โดย ชนนท์ ไทยเจริญ (พ.ศ. 2550)(1) และ ชูชีพ วงศ์สุภาพ (พ.ศ. 2550)(2) เป็นต้น ส้าหรับ
การศึกษานีพืนที่ศึกษาคือ ท้องทะเลอ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพืนที่ส่วนหนึ่งของอ่าวไทย
ตอนบน การค้านวณการไหลเวียนของกระแสน้าด้วยแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ในพืนที่นีมี ขันตอนการ
สร้างและการใช้งานสรุปได้ดังนีการสร้างแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ ขันตอนการค้านวณและช่วงเวลาที่ใช้
ในการศึกษา
การสร้างแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์เริ่มต้นโดยการเตรียมกริด 2 มิติ ที่มีขอบเขตครอบคลุมพืนที่อ่าวไทย
ตอนบนทังหมด โดยจะถูกแบ่งออกเป็นกริด 2 มิติ 0 ขนาด คือ ขนาด 900x900 เมตร ส้าหรับท้องทะเล
บริเวณอ่าวไทยตอนบนทังหมด ขนาด 000x000 เมตร และ 100x100 เมตร ส้าหรับพืนที่ท้องทะเล
บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน ขนาด 60x60 เมตร ส้าหรับพืนที่ท้องทะเลอ้าเภอ
ศรีราชา และขนาด 20x20 เมตร ส้าหรับพืนที่โครงการ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.0-1 ข้อมูลต่าง ๆ ที่น้ามาใช้
ในการสร้างกริด 2 มิติ ประกอบด้วย ข้อมูลของความลึกท้องน้าของอ่าวไทยตอนบน จากแผนที่ของกรม
อุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:250,000
และ 1:50,000
ส้าหรับการเลือกช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา พิจารณาจากความพร้อมของข้อมูลอื่น ๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับการ
ค้านวณสภาพอุทกพลศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลกระแสน้า ข้อมูลระดับน้า และข้อมูลลม โดยสามารถสรุปได้
ดังนี
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ข้ อ มู ลกระแสน้ า มี ก ารตรวจวั ด ไว้ ใ นอดี ต น้ อ ยมาก ดั ง นั นจึ ง เลื อ กใช้ ข้ อ มู ลที่ โ ครงการได้
ด้าเนินการตรวจวัดเองในพืนที่โครงการ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550



ข้อมูลระดับน้า มีสถานีวัดระดับน้ารอบอ่าวไทยตอนบนทังหมด 11 สถานี ได้แก่ สถานีหัวหิน
และสัตหีบ ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ สถานีเกาะสีชัง แหลมฉบัง สันดอนกรุงเทพฯ และ
ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และสถานีบ้านแหลม แม่กลอง ท่าจีน
บางปะกง และอ่าวอุดม ของกรมเจ้าท่า ซึ่งแต่ละสถานีมีข้อมูลไม่เท่ากัน เช่น สถานีหัวหินและ
สัตหีบมีข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2555 ในขณะที่ข้อมูลระดับน้าที่สถานีแหลมฉบังมี
ตังแต่ พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2552 และสถานีอ่าวอุดมมีตังแต่ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2555 เป็นต้น

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน


ข้อมูลลม ได้จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในพืนที่อ่าวไทยตอนบน มีด้วยกัน
2 สถานีคือ สถานีน้าร่อง และสถานีเกาะสีชัง โดยมีข้อมูลตังแต่ พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2555

จากข้อมูลทังหมดที่กล่าวมา พบว่า ข้อมูลที่มีความพร้อมและอยู่ใกล้กับพืนที่ศึกษามากที่สุด คือ ข้อมูล
ตรวจวัดระดับน้าที่ สถานีอ่าวอุดม ของกรมเจ้าท่า ซึ่งมีความสมบูรณ์ที่สุดและเป็นปัจจุบันมากที่สุด คือ
ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2555 จึงเลือกใช้ช่วงเวลานีเป็นช่วงเวลาของการค้านวณ
ขันตอนการค้านวณเริ่มต้นด้วยการเตรียมกริด 2 มิติ ทังหมด และเตรียมข้อมูลขอบเขตของแบบจ้าลองที่
มีขนาดพืนที่ใหญ่ที่สุด (ในที่นีคือ ขนาด 900x900 เมตร ครอบคลุมพืนที่อ่าวไทยตอนบนทังหมด) ซึ่งได้
จากการวิเคราะห์ค่า Tidal Constituents ของข้อมูลระดับน้าจากสถานีหัวหินและสถานีสัตหีบ ซึ่งอยู่ที่
แนวขอบเขตของแบบจ้าลองขนาด 900x900 เมตร ด้วยวิธี Harmonic Analysis แล้วน้าไปค้านวณสภาพ
อุทกพลศาสตร์ของอ่าวไทยตอนบนทังหมดตังแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2555 ในระหว่างนีจะมีการ
ปรั บ เที ย บแบบจ้ าลอง (Model Calibration) ในปี พ.ศ. 2547 และการตรวจสอบแบบจ้ า ลอง (Model
Verification) ในปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2555 ด้วยข้อมูลระดับน้าที่ต้าแหน่งสถานีอ่าวอุดมและสถานี
แหลมฉบัง จนแน่ใจว่าแบบจ้ าลองให้ผลการค้านวณที่ถูก ต้องแม่นย้า จากนันจึงน้าแบบจ้าลองนีไป
ค้านวณสภาพอุทกพลศาสตร์ของอ่าวไทยตอนบนต่อไปในระหว่างปี พ.ศ. 2553 และตรวจสอบผลการ
ค้านวณซ้าอีกครังด้วยการเปรียบเทียบค่ากระแสน้าที่ได้จากแบบจ้าลอง กับข้อมูลตรวจวัดที่ต้าแหน่ง
ตรวจวัดในพืนที่โครงการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 เมื่อได้ผลการค้านวณทังหมดที่มีความถูกต้อง
แม่นย้าเป็นที่พอใจแล้ว จึงน้าผลการค้านวณสภาพอุทกพลศาสตร์ของกริดขนาด 900x900 เมตร นีไปใช้
เป็นข้อมูลขอบเขตส้าหรับ แบบจ้าลองที่มีขอบเขตเล็กลง (ตังแต่ 300x300 เมตร ลงไปจนถึง 20x20
เมตร) ต่อไป ช่วงเวลาที่ใช้ในการค้านวณแสดงไว้ดังตารางที่ 4.3-1 และขันตอนการค้านวณแสดงได้ดัง
รูปที่ 4.3-2

ตารางที่ 4.3-1 ช่วงเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาสภาพอุทกพลศาสตร์
การศึกษา

สภาพ
อุทกพลศาสตร์

2547

ปี พ.ศ.
2548-2554

การปรับเทียบแบบจ้าลอง (1)
(Model Calibration)

การตรวจสอบแบบจ้าลอง (1)
(Model Verification)

2555
การตรวจสอบแบบจ้าลอง (2)
(Model Verification) และ
การประยุกต์ใช้งานแบบจ้าลอง
(Model Application)

หมายเหตุ
-ในการปรับเทียบและตรวจสอบแบบจ้าลอง ใช้กริดขนาด 900 x 900 เมตร ของพืนทีอ่ ่าวไทย
- (1) ใช้ข้อมูลตรวจวัดระดับน้าที่สถานีแหลมฉบัง (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) และสถานีอ่าวอุดม (กรมเจ้า
ท่า) ส้าหรับปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ้าลอง- (2) ใช้ข้อมูลตรวจวัดระดับน้าที่สถานีอ่าว
อุดม (กรมเจ้าท่า) และใช้ข้อมูลตรวจวัดความเร็วกระแสน้าจริงในพืนที่ศึกษา ส้าหรับตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจ้าลอง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

แม่กลอง

ท่าจีน

บ้านแหลม

ยูเออี

สันดอนกรุงเทพ
เกาะสีชัง อ่าวอุดม
แหลมฉบัง

กริดขนาด 100x100 เมตร
กริดขนาด 300x300 เมตร

สัตหีบ

หัวหิน

กริดขนาด 900x900 เมตร

กริดขนาด 20x20 เมตร

อ่าวอุดม

จุดตรวจวัดกระแสน้า
แหลมฉบัง
กริดขนาด 60x60 เมตร

ที่มา: แผนที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ หมายเลข 001 และ 164

รูปที่ 4.3-1
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พื้นที่ศึกษา และตาแหน่งของกริดที่ใช้ในแบบจาลองอุทกพลศาสตร์

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2
(Hydrodynamic Model Formulation)

(

900 x 900

)

(Model Calibration & Verification)

300 x 300

(

300 x 300

)

100 x 100

(

100 x 100

(

60 x 60

)

60 x 60

20 x 20

20 x 20

)

-

-

รูปที่ 4.3-2

ขั้นตอนการคานวณสภาพอุทกพลศาสตร์ด้วยแบบจาลอง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การปรับเทียบและการตรวจสอบแบบจาลองอุทกพลศาสตร์
การปรับเทียบแบบจ้าลองท้าได้โดยการเปรียบเทียบค่าระดับน้าที่ได้จากการค้านวณด้วยแบบจ้าลองกับ
ข้อมูลตรวจวัด ที่ต้าแหน่งสถานีแหลมฉบัง (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) ในปี พ.ศ. 2547 พารามิเตอร์ที่
ส้าคัญในแบบจ้าลองที่ต้องท้าการปรับเทียบ คือ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานท้องน้า (Bed Resistance)
และสั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามปั่ น ป่ ว นการไหล (Eddy Viscosity) ผลจากการปรั บ เที ย บพบว่ า เมื่ อ ใช้ ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเสี ย ดทานท้ อ งน้ า เป็ น แบบ Chezy Number เท่ า กั บ 60 เมตร 1/2ต่ อ วิ น าที และค่ า
สัมประสิทธิ์ความปั่นป่วนการไหลเท่ากับ 10 เมตร2ต่อวินาที แบบจ้าลองให้ผลการค้านวณค่าระดับน้าที่
ค่อนข้างแม่นย้า มีค่าดัชนีประสิทธิภาพของแบบจ้าลอง (Efficiency Index) สูงกว่า 80% และค่าความ
ผิดพลาดเฉลี่ยรากก้าลังสอง (Root-Mean-Square Error หรือ RMS Error) มีค่าเฉลี่ย 0.23 เมตร และ
เมื่อน้าแบบจ้าลองกับค่าพารามิเตอร์ชุด นีไปตรวจสอบ (Model Verification) ด้วยการเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลตรวจวัดที่สถานีแหลมฉบังในปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2552 และที่สถานีอ่าวอุดม (กรมเจ้าท่า) ในปี
พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2555 พบว่า ผลการค้านวณระดับน้าจากแบบจ้าลองให้ค่าที่ใกล้เคียงกับข้อมูล
ตรวจวัดมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้าแหน่งสถานีอ่าวอุดม ซึ่งให้ค่าดัชนีประสิทธิภาพของแบบจ้าลองสูง
กว่า 80% ทุกเดือน สรุปค่าผลการวิเคราะห์ความถูกต้องในรูปของ RMS Error และ Efficiency Index ไว้
ในตารางที่ 4.3-2 และตารางที่ 4.3-3 และผลการเปรียบเทียบค่าระดับน้าทังหมดแสดงเป็นรูปไว้ใน
เอกสารแนบ 4-3
ส้าหรับการตรวจสอบแบบจ้าลองในส่วนของผลการค้านวณค่าความเร็วกระแสน้า ท้าได้โดยเปรียบเทียบ
ค่าความเร็วและทิศทางของกระแสน้าที่ค้านวณได้จากแบบจ้าลองกับผลการตรวจวัดจริงในพืนที่ใกล้เคียง
ซึ่งตรวจวัดไว้ที่ท่าเรือ ปตท. อ้าเภอศรีราชา ตังอยู่ทางทิศใต้ของพืนที่ศึกษา ช่วงเวลาตรวจวัดคือเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2550 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 พบว่า แบบจ้าลองให้ผลการค้านวณความเร็วและ
ทิศทางกระแสน้าได้ค่อนข้างแม่นย้าพอใช้ได้ ผลการเปรียบเทียบค่าความเร็วและทิศทางกระแสน้าแสดง
ไว้ในเอกสารแนบ 4-4
จากผลการปรับเทียบและตรวจสอบแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ทังหมด สามารถสรุปได้ว่า ค่าพารามิเตอร์
ที่เลือกใช้มีความเหมาะสมส้าหรับการค้านวณสภาพอุทกพลศาสตร์ในพืนที่อ่าวไทยตอนบนและพืนทีท่ อ้ ง
ทะเลอ้าเภอศรีราชา
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.3-2 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับน้าที่สถานีแหลมฉบัง (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) ที่ได้จาก
การคานวณด้วยแบบจาลอง กับข้อมูลตรวจวัดจริง ในปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
ปี/เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ย
ปี/เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ย

พ.ศ. 2547
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.241
90%
0.306
84%
0.359
76%
0.176
94%
0.214
92%
0.195
94%
0.185
95%
0.232
91%
0.204
91%
0.200
92%
0.233
91%
พ.ศ. 2553
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.131
97%
0.113
98%
0.260
86%
0.368
73%
0.323
83%
0.215
94%
0.191
95%
0.299
84%
0.223
91%
0.298
84%
0.309
85%
0.390
76%
0.275
87%

พ.ศ. 2548
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.163
96%
0.176
94%
0.160
95%
0.187
93%
0.160
96%
0.266
89%
0.176
95%
0.164
95%
0.292
83%
0.199
93%
พ.ศ. 2551
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.145
96%
0.280
84%
0.480
53%
0.586
24%
0.472
59%
0.393
76%
0.139
97%
0.417
69%
0.244
88%
0.188
93%
0.182
94%
0.228
92%
0.335
80%

พ.ศ. 2549
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.197
94%
0.168
94%
0.173
94%
0.208
92%
0.193
94%
0.264
89%
0.143
96%
0.135
97%
0.104
98%
0.179
95%
พ.ศ. 2552
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.189
89%
0.387
74%
0.280
86%
0.432
62%
0.403
66%
0.336
79%
0.268
88%
0.350
83%

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

ตารางที่ 4.3-3 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับน้าที่สถานีอ่าวอุดม (กรมเจ้าท่า) ที่ได้จากการคานวณด้วย
แบบจาลอง กับข้อมูลตรวจวัดจริง ในปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2555
ปี/เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ย
ปี/เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลี่ย
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พ.ศ. 2553
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.139
97%
0.191
94%
0.280
85%
0.214
92%
0.172
95%
0.196
95%
0.182
95%
0.143
96%
0.168
95%
0.192
94%
0.195
94%
0.138
97%
0.188
94%
พ.ศ. 2553
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.134
97%
0.145
96%
0.201
91%
0.237
89%
0.216
93%
0.186
95%
0.126
97%
0.163
95%
0.188
93%
0.131
97%
0.174
95%
0.230
91%
0.181
94%

พ.ศ. 2551
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.132
97%
0.146
96%
0.175
94%
0.133
97%
0.144
96%
0.111
98%
0.152
97%
0.147
96%
0.227
90%
0.168
95%
0.168
95%
0.135
97%
0.156
96%
พ.ศ. 2554
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.340
80%
0.344
76%
0.384
65%
0.324
77%
0.229
91%
0.306
85%
0.344
80%
0.378
73%
0.295
80%
0.311
82%
0.313
83%
0.286
85%
0.324
81%

พ.ศ. 2552
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.094
98%
0.113
98%
0.146
96%
0.126
97%
0.324
84%
0.150
96%
0.217
92%
0.180
94%
0.247
88%
0.217
91%
0.168
95%
0.151
95%
0.190
94%
พ.ศ. 2555
RMS Error
Efficiency
(เมตร)
Index
0.250
88%
0.302
81%
0.361
70%
0.207
91%
0.208
92%
0.228
91%
0.333
81%
0.339
76%
0.309
77%
0.330
77%
0.255
89%
0.322
82%
0.292
84%

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

สภาพอุทกพลศาสตร์ในปัจจุบัน
เมื่อน้าแบบจ้าลองที่ปรับเทียบและตรวจสอบแล้ว มาค้านวณและวิเคราะห์สภาพอุทกพลศาสตร์ของพืนที่
ท้องทะเลอ้าเภอศรีราชาในปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2555 พบว่า ค่าระดับน้าโดยภาพรวมของพืนที่นีมีค่า
อยู่ในช่วง -2.2 ถึง 1.9 เมตร รทก. ค่าความเร็วกระแสน้ามีค่ามากที่สุดและเฉลี่ยเท่ากับ 0.50 และ 0.16
เมตร/วินาที ตามล้าดับ ความเร็วกระแสน้ามีค่าสูง 2 ช่วงเวลาด้วยกันคือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนมกราคม และในช่วงเดือนมิถุนายนถึง เดือนสิงหาคม ซึ่งทัง 2 ช่วงนีตรงกับฤดูมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือและฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตามล้าดับ ทิศทางกระแสน้าโดยรวมอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ สรุปผล
การวิเคราะห์ค่าระดับน้าและความเร็วกระแสน้าในภาพรวมไว้ในรูปที่ 4.3-3 และลักษณะการไหลเวียน
ของกระแสน้าแสดงไว้เป็นตัวอย่างของเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ในรูปที่ 4.3-4 ถึง
รูปที่ 4.3-7
2.5
2.0

ระดับ น้า (เม ตร รท ก. )

1.5
1.0
0.5

สูง สุด

0.0

ต่าสุด
เฉลีย่

-0.5
-1.0
-1.5

ทัง้ ปี

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิง หาคม

กรกฎาคม

มิถน
ุ ายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

-2.5

มกราคม

-2.0

0.6

ความ เร็ ว (เม ตร/ วิ น าที )

0.5

0.4
สูง สุด

0.3

เฉลีย่

0.2

รูปที่ 4.3-3

ทัง้ ปี

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิง หาคม

กรกฎาคม

มิถน
ุ ายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

0.0

มกราคม

0.1

สรุปค่าระดับน้าและความเร็วกระแสน้าในภาพรวมของพื้นที่ท้องทะเลอาเภอศรีราชา
ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2555

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ขณะกระแสน้ามีทิศทาง
ไปทางทิศเหนือ

ขณะกระแสน้ามีทิศทาง
ไปทางทิศใต้

รูปที่ 4.3-4 ลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้า พื้นทีท่ ้องทะเลอาเภอศรีราชา ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาน้าเกิด
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ขณะกระแสน้ามีทิศทาง
ไปทางทิศเหนือ

ขณะกระแสน้ามีทิศทาง
ไปทางทิศใต้

รูปที่ 4.3-5 ลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้า พื้นทีท่ ้องทะเลอาเภอศรีราชา ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาน้าตาย
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4-37

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ขณะกระแสน้ามีทิศทาง
ไปทางทิศเหนือ

ขณะกระแสน้ามีทิศทาง
ไปทางทิศใต้

รูปที่ 4.3-6 ลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้า พื้นทีท่ ้องทะเลอาเภอศรีราชา ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาน้าเกิด
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ขณะกระแสน้ามีทิศทาง
ไปทางทิศเหนือ

ขณะกระแสน้ามีทิศทาง
ไปทางทิศใต้

รูปที่ 4.3-7 ลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้า พื้นทีท่ ้องทะเลอาเภอศรีราชา ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาน้าตาย
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การศึกษาการฟุ้งกระจายของตะกอน
การศึกษาการฟุ้งกระจายของตะกอน เป็นการศึกษาเพื่อหาผลกระทบในเชิงปริมาณหรือความเข้มข้นของ
ตะกอนและพืนที่ที่ตะกอนฟุ้งกระจายไปถึง โดยแหล่งก้าเนิดของตะกอนคือตะกอนที่เกิดขึนระหว่างการ
ขุดร่องเพื่อวางท่อส่งพาราไซลีน ข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับการค้านวณ ได้แก่ ข้อมูลสภาพอุทกพล ศาสตร์ใน
พืนที่ศึกษาที่ได้จากการศึกษาข้างต้น และข้อมูลลักษณะและปริมาณของตะกอนตามสมมติฐานของ
การศึ กษา สมการทางคณิต ศาสตร์ห ลัก ของแบบจ้า ลองการฟุ้ง กระจายของตะกอน คือ สมการการ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่งของตะกอนหรือมวลสารต่าง ๆ ดังแสดงรายละเอียดได้ดังนี
zi  zi 1  (w  Vset )t p  Dz

โดยที่ zi

(3-1)

=

ต้าแหน่งในแนวดิ่งที่เวลา i (เมตร)

zi-1

=

ต้าแหน่งในแนวดิ่งที่เวลา i-1 (เมตร)

w

=

ความเร็วกระแสน้าในแนวดิ่ง (เมตร/วินาที)

Vset

=

ความเร็วการตกตะกอน (เมตร/วินาที)

Dz

=

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยกระบวนการการแพร่กระจาย (Dispersion) (เมตร)

ความเร็วในการตกตะกอน (Settling Velocity) ค้านวณได้ดังนี
Vset 

หรือ

( S  1) gd p

Vset  

2

(3-2)

18 w

 t ( z )
z

(3-3)
z
h

 t ( z )  U f z (1  )
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โดยที่ S

=

ความถ่วงจ้าเพาะของมวลสาร

g

=

ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (เมตร/วินาที2)

dp

=

ขนาดของทราย หรือโคลน (เมตร)

w

=

ความหนืดจลน์ของน้า (เมตร2/วินาที)

t

=

ความหนืดไหลวน (Eddy Viscosity) (เมตร2/วินาที)



=

ค่าคงที่ของ von Karman (= 0.42)

Uf

=

ความเร็วเสียดทาน (Friction Velocity) (เมตร/วินาที)

h

=

ความลึกของน้า (เมตร)

z

=

ต้าแหน่งในแนวดิ่ง (มีค่าเท่ากับ 0 ที่ท้องน้า) (เมตร)

(3-4)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยกระบวนการแพร่กระจาย (Dispersion) ค้านวณได้ดังนี
Dz  Dv  Dw

(3-5)

Dv  R1 6Dv t p

(3-6)

Dw  6Dw t p

(3-7)

1

hw

D w   v( z )dz  7.447 10  4 hwU w

(3-8)

v( z)  Vs exp(  Kz )

(3-9)

o

 ( z )  


dV
z 
  w 1  
dz
 hw 

(3-10)

โดยที่ Dv

=

การแพร่กระจายในแนวดิ่งจากกระบวนการไหลปั่นป่วน (Turbulence) (เมตร)

Dw

=

การแพร่กระจายเนื่องจากมีแรงลมกระท้าที่ผวิ น้า (เมตร)

Dv

=

สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายในแนวดิ่ง (เมตร2/วินาที)

R

=

ค่าตัวเลขจากการสุ่ม (Random Number) มีค่าตังแต่ -1 ถึง 1

tp

=

ช่วงเวลาในการค้านวณ (วินาที)

Dw

=

สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายเนื่องจากลม (เมตร2/วินาที)

Uw

=

ความเร็วลมที่ระดับ 10 เมตรเหนือจากผิวน้า (เมตร/วินาที)

tp

=

ช่วงเวลาในการค้านวณ (วินาที)

v(z)

=

ความเร็วกระแสน้าที่ต้าแหน่งใด ๆ ในแนวดิง่ เริ่มนับจากผิวน้า (เมตร/วินาที)

(z)

=

ความเสียดทานเฉือนที่ต้าแหน่งใด ๆ ในแนวดิ่ง (นิวตัน/ตร.เมตร)

Vs

=

ความเร็วกระแสน้าที่ผิวน้า (เมตร/วินาที)

K

=

สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของความเร็วกระแสน้าในแนวดิ่ง (เมตร-1)

z

=

ความลึกของน้านับจากผิวน้า (เมตร)
(หมายเหตุ ค่า z ในสมการการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนื่องจากกระบวนการแพร่กระ
จายนีนับต่างจากสมการความเร็วการตกตะกอน)



=

ความหนาแน่นของน้า (กิโลกรัม/ลบ.เมตร)



=

ความหนืดไหลวน (Eddy Viscosity) (เมตร2/วินาที)

V

=

ความเร็วกระแสน้า (เมตร/วินาที)

w

=

ความเสียดทานเฉือนที่ผิวน้า (นิวตัน/ตร.เมตร)

hw

=

ความลึกของน้าที่ลมมีอิทธิพลถึง (เมตร)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การสร้างแบบจาลอง ขั้นตอนการคานวณ และช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา
แบบจ้าลองการฟุ้งกระจายของตะกอนที่ใช้ในการศึกษานี ใช้ข้อมูลพืนฐานจากแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์
ในพืนที่ท้องทะเลอ้าเภอศรีราชาที่ได้รับการปรับเทียบและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว การค้านวณการ
ฟุ้งกระจายของตะกอนเลือกใช้กริดที่มีความละเอียดมากที่สุด ในที่นีคือกริดขนาด 20x20 เมตร ส่วน
ช่วงเวลาที่ใช้ในการค้านวณการฟุ้งกระจายของตะกอนก้าหนดให้อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ตลอดทังปี
ขันตอนการค้านวณแสดงได้ดังในรูปที่ 4.3-8

(

20 x 20

)

-

2
(Sediment Dispersion Model Formulation)

(

)

รูปที่ 4.3-8 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคานวณการฟุ้งกระจายของตะกอน
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลการคานวณการฟุ้งกระจายของตะกอนจากการขุดร่อง เพื่อวางท่อพาราไซลีน
ตามแผนการวางท่อพาราไซลีนของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ที่คลัง น้ามันศรีราชา มีการขุดร่องเพื่อ
วางท่อในระยะ 200 เมตร จากชายฝั่ง ดังแสดงในรูปที่ 4.3-9 ร่องมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมคว่้ามีฐาน
กว้าง 8 – 10 เมตร ลึก 1.5 เมตร อัตราการขุดอยู่ที่วันละ 48 เมตร โดยประมาณ การขุดร่องใช้วิธีตักดิน
ขึนมาจากท้องทะเลซึ่งอาจท้าให้เกิดตะกอนฟุ้งกระจายขึนมาได้ ปริมาณตะกอนที่ฟุ้งกระจายขึนมานี
สมมติให้มีค่าเท่ากับ 1/4 ของปริมาณดินที่ตักขึน ดังนัน อัตราการเกิดตะกอนสามารถหาได้ดังนี
อัตราการเกิดตะกอน (กก./วินาที)

= พืนที่หน้าตัดของร่อง (เมตร2) x อัตราการขุดร่อง (เมตร/วัน)
x สัดส่วนของตะกอนที่ฟุ้งขึนจากการขุดร่อง (%)
x ความหนาแน่นของตะกอน
/ จ้านวนชัว่ โมงท้างานใน 1 วัน / 0600

ในเบืองต้นก้าหนดให้ความหนาแน่นของตะกอนเท่ากับ 1,800 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และใน 1 วันใช้
เวลาท้างาน 8 ชั่วโมง ดังนัน สามารถค้านวณอัตราการเกิดตะกอนที่ได้เท่ากับ 5.625 กิโลกรัม/วินาที จึง
ก้าหนดให้ใช้ค่า 6 กิโลกรัม/วินาที เป็นอัตราการเกิดตะกอนที่จะใช้ค้านวณในแบบจ้าลอง

ร่องวางท่อ
B A

หมายเหตุ: จุด A - ต้าแหน่งกึ่งกลางแนวร่องที่จะขุดเพื่อวางท่อพาราไซลีนที่ระยะ 100 เมตร จากชายฝั่ง
จุด B - ต้าแหน่งปลายแนวร่องที่ระยะ 200 เมตร จากชายฝัง่

รูปที่ 4.3-9 แนวท่อพาราไซลีนที่คลังน้ามันศรีราชา และตาแหน่งพิจารณาการฟุ้งกระจายของตะกอน
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ส้าหรับดัชนีที่ใช้ในแบบจ้าลองการฟุ้งกระจายของตะกอน มี 2 ดัชนีที่ส้าคัญ และเลือกค่าทั่วไปส้าหรับใช้
ในการค้านวณดังนี

ตารางที่ 4.3-4



ความเร็วในการตกตะกอน พบว่า ดินชันบนมีลักษณะเป็นดินเหนียวปนทราย (Sandy Clay)
สภาพดินอ่อนมาก ก้าหนดให้เท่ากับ 1.02 x 10-6 เมตร/วินาที (อ้างอิงจากค่าที่ใช้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่ อน้ามันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)



สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของตะกอนในแนว x และ y น้ามาผลการศึกษาการแพร่กระจาย
ของสสารต่าง ๆ ในพืนที่ท้องทะเลอื่น ๆ ในอ่าวไทยมาใช้ ซึ่งปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ของ
Sriram Narasimhan (1996) ดังแสดงในตารางที่ 4.3-4 ในการศึกษานีก้าหนดให้มีค่าเท่ากับ
3.5 เมตร2/วินาที

ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายทีใ่ ช้ในแบบจาลองการฟุ้งกระจายของตะกอน
ค่าที่สรุปไว้จากการศึกษาในอดิตในพื้นที่ต่าง ๆ

พารามิเตอร์

หน่วย

สัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย
(Dispersion Coefficient)
- แนวขนานชายฝั่ง
- แนวตังฉากกับชายฝั่ง

เมตร2/วินาที
เมตร2/วินาที

ระยอง

หัวหิน

เกาะสีชัง

2.0 – 4.4
1.8 – 2.5

1.3 – 2.5
0.1 – 1.1

1.7 – 3.6
0.6 – 2.8

ค่าที่กาหนดไว้
สาหรับการศึกษา
ครั้งนี้

0.5
0.5

เอกสารอ้างอิง: Narasimhan, S. (1996), Advection-dispersion analysis in the Upper Gulf of Thailand. AIT Thesis no. WM-95-4. Asian
Institute of Technology, Thailand.

จุดพิจารณาการฟุ้งกระจายของตะกอนก้าหนดไว้ด้วยกัน 2 จุด คือ ต้าแหน่งกึ่งกลางแนวร่องที่จะขุดเพื่อ
วางท่อพาราไซลีนที่ระยะ 100 เมตร จากชายฝั่ง (จุด A) และต้าแหน่งปลายแนวร่องที่ระยะ 200 เมตร
จากชายฝั่ง (จุด B) ดังแสดงในรูปที่ 4.3-9
การค้านวณการฟุ้งกระจายของตะกอนก้าหนดให้ ท้าการค้านวณทุกวัน ตลอดทังปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้
ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ผลการค้านวณที่ได้เป็นการฟุ้งกระจายของตะกอนรายชั่วโมง แล้ว
น้าผลการค้านวณนีมาวิเคราะห์ หาการฟุ้งกระจายที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ ในรูปของความเข้มข้นของ
ตะกอนที่เกิดขึนและพืนที่ที่ตะกอนจะฟุ้งกระจายไปถึงได้ ในแต่ละเดือน (ทังหมด 12 เดือน) ผลการ
ค้านวณและวิเคราะห์ทังหมดสรุปได้ดังนี
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การขุดร่องเพื่อวางท่อพาราไซลีน ท้าให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนออกไปได้โดยรอบ และ
เกาะกลุ่มอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งในระยะรัศมีไม่เกิ น 1,100 เมตร จากแนวร่อง (เมื่อพิจารณาที่
ความเข้มข้นตะกอน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร)



ตะกอนที่ฟุ้งกระจายขึนจากการขุดร่องจะตกตะกอนกลับสู่พืนทะเลจนหมดในเวลาไม่เกิน 6
ชั่วโมง หลังจากหยุดขุดร่องแล้ว



ความเข้มข้นของตะกอนสูงสุดที่พบมีค่าไม่เกิน 234 มิลลิกรัมต่อลิตรและ 202 มิลลิกรัมต่อลิตร
เมื่อขุดร่องต้าแหน่งระยะ 100 เมตร (จุด A) และ 200 เมตร (จุด B) จากชายฝั่ง ตามล้าดับ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน


เมื่อพิจารณาความเข้มข้นของตะกอนไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร พืนที่การฟุ้งกระจาย
ของตะกอนที่มากที่สุดที่เกิดขึนเมื่อขุดร่องที่ต้าแหน่งระยะ 100 เมตร (จุด A) และ 200 เมตร
(จุด B) จากชายฝั่ง มีค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ คือ 0.60 และ 0.99 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ

ผลการค้านวณการฟุ้งกระจายของตะกอนจากการขุดร่องทังหมด สรุปไว้ในรูปของความเข้มข้นของ
ตะกอนสูงสุดที่เกิดขึนในการตอกเสาเข็มในแต่ละเดือนในตารางที่ 4.3-5 และพืนที่การฟุ้งกระจายของ
ตะกอนสูงสุดที่เกิดขึนในตารางที่ 4.3-6 ลักษณะการฟุ้งกระจายของตะกอนจากการตอกเสาเข็มที่จุด
พิจารณาทัง 2 จุด (จุด A และ B) ของทุกเดือนแสดงไว้ ในรูปที่ 4.3-13 ถึง รูปที่ 4.3-21
ตารางที่ 4.3-5 ความเข้มข้นของตะกอนสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการขุดร่อง (หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มากที่สุด

จุด A
(ระยะ 133 เมตรจากชายฝั่ง)
182
197
203
221
219
224
220
234
188
171
160
175
234

จุด B
(ระยะ 233 เมตรจากชายฝั่ง)
136
158
147
202
170
173
197
189
164
186
143
132
202

ตารางที่ 4.3-6 พื้นที่การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด (หน่วย: ตารางกิโลเมตร) (พิจารณาที่ความ
เข้มข้นของตะกอน ≥ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มากที่สุด

จุด A
(ระยะ 133 เมตรจากชายฝั่ง)
0.57
0.52
0.50
0.48
0.48
0.43
0.46
0.50
0.50
0.60
0.59
0.63
0.63

จุด B
(ระยะ 233 เมตรจากชายฝั่ง)
0.92
0.86
0.79
0.87
0.83
0.76
0.79
0.85
0.82
0.99
0.93
0.99
0.99

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-13

การฟุ้งกระจายของตะกอนทีม่ ากทีส่ ุด ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จากการขุดร่องเพือ่ วาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-11

การฟุ้งกระจายของตะกอนทีม่ ากทีส่ ุด ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จากการขุดร่องเพือ่ วาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-12
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การฟุ้งกระจายของตะกอนทีม่ ากทีส่ ุด ในเดือนมีนาคม พ .ศ.2555 จากการขุดร่องเพื่อวาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-13

การฟุง้ กระจายของตะกอนทีม่ ากทีส่ ุด ในเดือนเมษายน พ .ศ.2555 จากการขุดร่องเพื่อวาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-14

การฟุ้งกระจายของตะกอนทีม่ ากทีส่ ุด ในเดือนพฤษภาคม พ .ศ.2555 จากการขุดร่องเพือ่ วาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-15

การฟุ้งกระจายของตะกอนทีม่ ากทีส่ ุด ในเดือนมิถุนายน พ .ศ.2555 จากการขุดร่องเพือ่ วาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4-51

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-16

การฟุ้งกระจายของตะกอนทีม่ ากทีส่ ุด ในเดือนกรกฎาคม พ .ศ.2555 จากการขุดร่องเพือ่ วาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-17

การฟุ้งกระจายของตะกอนทีม่ ากทีส่ ุด ในเดือนสิงหาคม พ .ศ.2555 จากการขุดร่องเพือ่ วาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-18
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การฟุ้งกระจายของตะกอนทีม่ ากทีส่ ุด ในเดือนกันยายน พ .ศ.2555 จากการขุดร่องเพือ่ วาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-19

การฟุ้งกระจายของตะกอนทีม่ ากทีส่ ุด ในเดือนตุลาคม พ .ศ.2555 จากการขุดร่องเพื่อวาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-23 การฟุ้งกระจายของตะกอนที่มากที่สุด ในเดือนพฤศจิกายน พ .ศ.2555 จากการขุดร่องเพื่อวาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด A

การขุดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีน
ที่จุด B

รูปที่ 4.3-21

การฟุ้งกระจายของตะกอนทีม่ ากทีส่ ุด ในเดือนธันวาคม พ .ศ.2555 จากการขุดร่องเพือ่ วาง
ท่อพาราไซลีนทีจ่ ุด A และ B (ระยะ 100 และ 200 เมตรจากชายฝั่ง ตามลาดับ)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

น้าทิ้งจากกิจกรรม Hydrostatic Test
ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังรายละเอียดในบทที่ 2 กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุ ณ ภาพน้ า ทะเลอี ก ประการหนึ่ ง ในระยะก่ อ สร้ า ง คื อ น้ า ทิ งจากการทดสอบท่ อ โดยใช้ แ รงดั น น้ า
(Hydrostatic Test) ซึ่งโครงการมีความต้องการใช้น้าประมาณ 175.15 ลูกบาศก์เมตร ในการทดสอบท่อ
โดยใช้แรงดั นน้ า ทัง 2 ช่ วง (บนบกและในทะเล) โดยน้าปริมาณดั งกล่าวจะใช้ ทดสอบท่อบนบกก่ อน
หลังจากนันจะน้ามาใช้ ทดสอบท่อในทะเล ซึ่งภายหลังทดสอบท่อแล้วเสร็จผู้รับเหมาได้ติดตัง Strainer
เพื่อกรองสารแขวนลอยก่อนระบายลงสู่ทะเล อย่างไรก็ตาม ก่อนจะระบายน้าทิงได้ก้าหนดให้มีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพของน้าทิงให้เป็นตามก้าหนดคุณลักษณะน้าทิงที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2509) ก่อนระบายลงสู่ทะเล แต่หากกรณีที่คุณภาพน้าทิงมีค่าเกิน
มาตรฐานฯ ให้โครงการเก็บน้าทิงไว้ในท่อและติดต่อบริษัทรับก้าจัดน้าเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการให้น้าไปก้าจัด ดังนัน จึงประเมินว่าผลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งจะอยู่ในระดับต่้า
4.3.1.2 ระยะดาเนินการ
ในระยะด้าเนินการ กิจกรรมหลักยังคงเป็นการกักเก็บและขนถ่ายน้ามัน รวมถึงเพิ่มการขนถ่ายพาราไซลีน
ทางท่อและท่าเทียบเรือ ซึ่งเมื่อพิจารณาน้าเสียที่เกิดขึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ ไม่ได้มีปริมาณ
เพิ่มขึนแต่อย่างใด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครังนีเป็นเพียงการขนถ่ายพาราไซลีน
เพิ่มเติมผ่านท่าเทียบเรือหมายเลข 5 โดยไม่มีการกักเก็บในถังคลังน้ามันศรีราชา อีกทังและ อีกทัง
จ้านวนพนักงานก็ไม่ได้เพิ่มขึน โดยทังนีน้าเสียที่เกิดขึนปัจจุบันและภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ จะยังคง
จะถูกส่งไปบ้าบัดที่ระบบบ้าบัดน้าเสียของคลังน้ามันศรีราชาเช่นเดิม ซึ่งระบบบ้าบัดน้าเสียของคลังน้ามัน
ศรีราชาเป็นระบบบ้าบัดน้าเสียแบบ CPI Seperator และ API Separator ที่มีความสามารถในการรับน้า
เสียได้ 10.06 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ปัจจุบันมีน้าเสียปริมาณน้าเสียภายหลังการเปลี่ยนแปลง
เท่ากับก่อนมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าสู่ระบบบ้าบัดของคลังน้ามันศรีราชา 8.04 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่ง
ดังนันแสดงให้ระบบบ้าบัดน้าเสียของโครงการยังคงสามารถรองรับเห็นว่าน้าเสียที่เกิดขึนยังไม่เกิน
ความสามารถในการรับน้าเสียได้ของระบบบ้าบัด
ทังนีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิงที่บ่อพักสุดท้ายของบ่อดักไขมันระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 พบว่า
ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิงฯ ดังแสดงในตารางที่ 4.3-7
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ตารางที่ 4.3-7 คุณภาพน้าทิ้งบริเวณบ่อพักสุดท้ายของบ่อดักไขมัน คลังน้ามันศรีราชาระหว่าง
ปี พ.ศ. 2554-2556
ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์
pH
BOD
COD
TSS
TS
TDS
Oil&Grease
Cd
Pb
TKN

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

คุณภาพน้าทิ้ง
7.2-8.9
<2-9
16.09-79
<5-13.8
120-4,596
120-1,846.9
<3-4.9
ND-<0.0001
ND-<0.0001
ND-29.2

มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งฯ
5.5-9.0
≤20
≤120
≤50
≤3,000
≤5
≤0.03
≤0.2
≤100

หมายเหตุ: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2509) เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะน้าทิงที่ระบายออกจากโรงงาน

4.4

สภาพนิเวศวิทยาทางทะเล

4.4.1 ระยะก่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครังนี จะมีการวางท่อใต้ทะเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิว
ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปยังท่าเทียบเรือหมายเลข 5 โดยกิจกรรมหลักที่อาจก่อให้เกิดผล
กระทบด้านนิเวศวิทยาทางทะเล คือ การขุดร่องเพื่อวางท่อ (Trench) ในทะเลความยาวประมาณ 200
เมตรจากชายฝั่ง ซึ่งการขุดร่องดังกล่าวจะใช้วิธีตักดินขึนมาจากท้องทะเล ซึ่ง จะเกิดการฟุ้งกระจายของ
ตะกอนท้าให้น้าทะเลบริเวณที่ขุดร่องขุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเลบริเวณดังกล่าว
ได้แก่
4.4.1.1 การสูญเสียสัตว์หน้าดินบริเวณพื้นท้องทะเล
กิจกรรมการขุดร่องเพื่อวางท่อในทะเลจะมีการตักดินตะกอนจากพืนทะเลเพื่อท้าแนวร่อง ซึ่งมีความกว้าง
ประมาณ 10 เมตร และยาว 200 เมตร ท้าให้สูญเสียหน้าดินไปประมาณ 2,000 ตารางเมตร ซึ่งจากผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2556 ที่สถานีใกล้แนวร่องมากที่สุด คือ บริเวณ
สถานีที่ 2 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือกลางทะเล หมายเลข 4 คลังน้ามันศรีราชา และ สถานีที่ 0 บริเวณ
แนวท่อขนส่งน้ามันใต้ทะเล คลังน้ามันศรีราชา พบสัตว์หน้าดินจ้าพวก หอยสองฝา (Bivalve) ขนาดเล็ก
และ ไส้เดือนทะเล (Polychaete) มากที่สุด ซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินที่จะพบได้ทั่วไปในเขตชายฝั่งทะเลเขต
ร้อน เป็นกลุ่มที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษสูง โดยพบ
ความหนาแน่ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางประมาณ 110 ตั ว ต่ อ ตารางเมตร โดยสัต ว์ ห น้ า ดิ นกลุ่ ม นี ไม่ มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งการขุดร่องดังกล่าวจะส่ง ผลท้าให้เกิดการสูญเสียสัตว์หน้าดินไปประมาณ
220,000 ตัว ส่วนของท่อในทะเลอีกประมาณ 1.0 กิโลเมตร ถึงท่าเทียบเรือหมายเลข 5 (ระยะทางรวม
1.5 กิโลเมตร) เป็นการวางท่อใต้ทะเล (Subsea Pipeline) ที่จะใช้หลักการวางท่อลงบนพืนทะเลเพื่อให้
ท่อค่อย ๆ จมลงอย่างช้า ๆ ซึ่งกิจ กรรมนีจะท้าให้สัตว์หน้าดิน ได้รับผลกระทบประมาณ 40,560 ตัว
(พืนที่วางท่อประมาณ 096 ตารางเมตร) ประเมินว่าจะสูญเสีย สัตว์หน้าดินรวมประมาณ 263,560 ตัว
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการขุดร่องที่จะกระทบต่อการสูญเสียสัตว์หน้าดินมากที่สุดนัน จะด้าเนินการใน
ระยะเวลาสัน ๆ เพียง 5 วัน เท่านัน ประกอบกับ ลักษณะของตะกอนดินบริเวณพืนทะเลดังกล่าวเป็นดิน
เลนปนทราย และตะกอนที่ฟุ้งกระจายจากการขุดร่องจะตกกลับสู่พืนท้องทะเลในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง
หลังจากหยุดการขุดร่องแล้ว ดังนันจึงคาดว่าสภาพพืนท้องทะเลและสัตว์หน้าดินจะกลับมาเหมือนเดิม
โดยมีการศึกษาที่พบว่าความหนาแน่น (Density) ของสัตว์หน้าดินบริเวณพืนทะเลที่ได้รับการรบกวนจะ
เริ่มฟื้นตัวภายในระยะเวลา 6-7 เดือน (Grave and Whitaker, 1999 และ Chou et al., 2005) ดังนันจึง
คาดว่ากลุ่มสัตว์หน้าดินที่พบซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุสันและมีการแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว นันเมื่อ
กิจกรรมการก่อสร้างแล้วเสร็จกลุ่มสัตว์หน้าดิน เหล่านีจะแพร่กระจายพันธุ์ในพืนที่ได้อย่างรวดร็ว จึง
ประเมินว่าผลจากการขุดร่องและการวางท่อใต้ทะเลจะกระทบต่อชุมชนสัตว์หน้าดินในบริเวณพืนที่วาง
ท่อใต้ทะเลในระดับต่้า
4.4.1.2 การฟุ้งกระจายของตะกอนดินที่มีผลต่อแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
จากผลการส้ารวจชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ พบว่า ชนิดและปริมาณแพลงก์
ตอนพืชอยู่ในเกณฑ์ปกติในภาวะที่เป็นชายฝั่งทะเลเขตร้อน ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์พบความชุกชุมต่้ากว่า
ซึ่งก็เป็นไปตามลักษณะของห่วงโซ่อาหารที่จะพบผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภคเสมอ
ส่วนความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของแพลงก์ตอนพืชในกรณีที่
ได้รับธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในตะกอนที่ฟุ้งกระจายในระหว่างการขุดร่องเพื่อวางท่อใต้ทะเลจนเกิดเป็น
ภาวะการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช (Algal Boom) นัน มีความเป็นไปได้ต่้า เนื่องจาก จะมีการรบกวน
พืนท้องทะเลเฉพาะกิจกรรมการขุดร่องเพื่อวางท่อเป็นพืนที่เพียง 2,000 ตารางเมตรเท่านัน และใช้
ระยะเวลาอันสันในการท้ากิจกรรมดังกล่าวเพียงประมาณ 5 วัน เท่านัน
ส่วนภาวะที่เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนและกระทบความสามารถในการส่องผ่านของแสงบริเวณผิวน้า
ทะเลในบริเวณใกล้เคียงนันจะเกิดได้แต่ผลกระทบอยู่ในระดับที่ต่้า ทังนีเนื่องจากเมื่อพิจารณาการฟุ้ง
กระจายของตะกอนจากการขุดร่องเพื่อวางท่อบริเวณพืนท้องทะเลในระยะ 200 เมตรจากชายฝั่ง พบว่า
ความเข้ ม ข้ น ของตะกอนสู ง สุ ด มี ค่ า ไม่ เ กิ น 234 มิ ลลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ที่ ร ะยะ 100 เมตรจากฝั่ ง แต่ เ มื่ อ
พิจารณาความเข้มข้นของตะกอนไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร จะอยู่ในระยะรัศมีไม่เกิน 1,100 เมตร
จากแนวขุดร่อง นอกจากนี ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะมีการติดตังม่านกันตะกอนเพื่อควบคุมและ
ติดตามตรวจสอบความเข้มข้นของสารแขวนลอย(Suspended Solid) ในน้าทะเลให้อยู่ในค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้าทะเลตลอดเวลาที่มีกิจกรรมขุดร่อง ซึ่งจากมาตรการป้องกันที่กล่าวข้างต้นจะสามารถป้องกัน
และลดการฟุ้งกระจายของตะกอนออกจากบริเวณจุดขุดร่องเพื่อวางท่อบริเวณพืนท้องทะเลในปริมาณที่
ไม่มากนัก ซึ่งตะกอนจะตกหมดหลังจากหยุดการก่อสร้างแล้วประมาณ 6 ชั่วโมง จึงคาดว่าการกระจาย
ของตะกอนจะอยู่ในวงจ้ากัด รวมทังแพลงก์ตอน ซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยตามมวลน้าและน้าทะเล
บริเวณชายฝั่งจะมีการถ่ายเทจากอิทธิพลของน้าทะเล ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนัน ผลกระทบจากการ
ขุดร่องวางท่อใต้ทะเลต่อแพลงก์ตอนจะเกิดในระดับต่้า
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4.4.2 ระยะดาเนินการ
เนื่องจากกิจกรรมในระยะด้าเนินการ กิจกรรมหลักของโครงการยังคงมีรูปแบบเหมือนเดิม คือ การขน
ถ่ายน้ามันผ่านทางท่าเทียบเรือเดิม มีเพียงการเพิ่มการขนถ่ายพาราไซลีนผ่านทางท่าเทียบเรือหมายเลข
5 โดยใช้ระบบท่ อล้าเลีย งที่ออกแบบตามมาตรฐาน ANSI/ASME B 36.10 M และ API Standard 5L
Grade x 65 มีการหุ้มด้วยคอนกรีตภายนอก เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการรั่วไหล โดยหลังจากการ
วางท่อแล้วเสร็จและเริ่มส่งจ่ายผลิตภัณฑ์แล้ว จะไม่มีกิจกรรมใดไปรบกวนท้องทะเลอีก นอกจากนี ใน
การรั บ -จ่ า ยบนท่ า เรื อ จะใช้ Loading Arm ซึ่ ง มี ร ะบบ ESD (Emergency Shut Down) และ ERC
(Emergency Release Coupling) ที่สามารถควบคุมการหยุดการท้างานอัตโนมัติโดยการปิดวาล์วได้
ภายใน 15 วินาที เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ท้าให้โอกาสของการรั่วไหลจากท่าเทียบเรือลงสู่ทะเลเกิดขึนได้น้อย
มาก รวมทังโครงการมี มาตรการในการตรวจสอบและซ่อ มบ้ารุ ง ตลอดจนมี ขันตอนวิธี การปฏิบัติ ที่
ก้าหนดไว้ทังในส่วนของ ปตท. และข้อปฏิบัติที่เป็นสากล เช่น ห้ามระบายน้าอับเฉา ห้ามถ่ายเทของเสีย
เป็นต้น ซึ่งเป็นการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเลไปพร้อมกัน ดังนัน
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึนต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเลในระยะด้าเนินการจะอยู่ในระดับต่้า

4.5

การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

4.5.1 ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมในระยะการก่อสร้าง ได้แก่ การวางท่อใต้ทะเลระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากชายฝั่งถึงท่า
เทียบเรือหมายเลข 5 อาจจะส่งผลกระทบต่อพืนที่ท้าประมงบ้าง ในส่วนของการสัญจรทางน้าระหว่าง
การก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม โครงการมีการจ้ากัดขอบเขตในการก่อสร้างอย่างชัดเจน และมีสัญญาณ
ไฟเตื อ นในพื นที่ ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ความปลอดภั ย ของชาวประมงที่ สั ญ จ รผ่ า นไปมา ตลอดจนมี ก าร
ประชาสัม พัน ธ์แ จ้ง การด้า เนิ น งานในแต่ละขั นตอนให้ ชาวประมงรั บทราบ เพื่ อทราบระยะเวลาการ
ก่อสร้างและหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณพืนที่ก่อสร้าง นอกจากนี ในส่วนของผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์
น้าหรือการเพาะเลียงสัตว์น้านัน คาดว่าจะเกิดขันน้อยมาก เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงพืนที่ก่อสร้างไม่
มีการเพาะ เลียงสัตว์น้า โดยการเพาะเลียงสัตว์น้าที่ใกล้ที่สุดเป็นการเลียงหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวอุดมซึ่ง
อยู่ห่างจากโครงการไปทางด้านเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพืนที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ เนื่องจากความเข้มข้นของตะกอนสูงสุดไม่เกิน 234 มิลลิกรัมต่อลิตร
ที่เกิดจากการขุดร่องวางท่อใต้ทะเลอยู่ที่ระยะ 100 เมตรจากฝั่ง และความเข้มข้นของตะกอนไม่น้อยกว่า
10 มิลลิกรัมต่อลิตรจะอยู่ ในระยะรัศมี ไม่เกิน 1,100 เมตร จากแนวขุดร่อง อย่างไรก็ตาม โครงการมี
มาตรการติดตั งม่า นกัน ตะกอนเพื่อลดฟุ้ง กระจายของตะกอน ดังนั นผลกระทบที่ อาจเกิด ขึนต่ อการ
เพาะเลียงสัตว์น้าและพืนที่ที่มีการวางปะการัง จึงอยู่ในระดับต่้า

4.5.2 ระยะดาเนินการ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเมื่อวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติมเรียบร้อยและเปิดใช้งาน
กิจกรรมต่าง ๆ ยังคงเหมือนเดิม โดยห้ามท้าประมงอวนลากเพื่อความปลอดภัยของแนวท่อ โดยมีการ
ติดป้ ายแสดงต้า แหน่ง ของแนวท่ อ ส่ว นบริเ วณท่าเทีย บเรือ หมายเลข 5 นัน ภายหลัง มีก ารขนถ่า ย
พาราไซลีนแล้ว ขนาดของเรือที่จะเข้ามาจอดเทียบท่าเหมือนเดิม ดังนันจึงประเมินว่าผลกระทบในระยะ
ด้าเนินการต่อการท้าประมงจะอยู่ในระดับต่้า
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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4.6

ยูเออี

การคมนาคมทางบก

4.6.1 การคมนาคมทางรถยนต์
4.6.1.1 ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบหลักที่ส้าคัญต่อการคมนาคมจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ ปริมาณการจราจรที่
เพิ่มขึนจากการขนส่งอุปกรณ์และระบบสูบถ่าย โดยคาดการณ์ว่าจะมีรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างประมาณ
15 คัน/วัน และรถรับส่ งคนงานก่ อสร้ างประมาณ 4 คัน /วัน รวมเป็น ปริม าณจราจรที่เพิ่ มขึ นในช่ว ง
ก่อสร้างประมาณ 19 คัน/วัน ซึ่งจะใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 3 และหมายเลข 7 เป็นเส้นทางคมนาคม
ในระยะก่อสร้าง
การค้านวณหาค่า PCU จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี
1) ปริมาณการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและระบบขนถ่าย (15 คัน/วัน) โดยใช้รถบรรทุกพ่วง
= 15 x 2.5
= 07.5 PCU/วัน
2) ปริมาณการขนส่งคนงานก่อสร้าง (100 คน) โดยใช้รถโดยสารขนาดกลาง
= 25 คน/คัน ประมาณ 4 คัน/วัน
= 4 x 1.5
= 6 PCU/วัน
ดังนัน จะมีป ริมาณการจราจรที่เพิ่ มขึนในระยะก่อสร้างเท่ากั บ 40.5 PCU/วัน เมื่อคิด กรณี ไป-กลั บ
ปริมาณจราจรจะเท่ากับ 87 PCU/วัน
จากรายละเอียดสถิติปริมาณการจราจรต่อวันตลอดปีในเส้นทางคมนาคมบริเวณใกล้เคียงพืนที่โครงการ
เมื่อน้ามาหาค่าปริมาณการจราจรปัจจุบันในรูป PCU และค่า V/C Ratio สูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555
ดังตารางที่ 4.6-1
เมื่อประเมินกรณีเลวร้ายที่สุด คือ กิจกรรมทังหมดเกิดขึนพร้อมกัน ดังนัน จะมี ปริมาณการจราจรที่
เพิ่มขึนในระยะก่อสร้างรวม 87 PCU/ชั่วโมง หากน้ามารวมกับค่าปริมาณจราจรบริเวณโดยรอบพืนที่
โครงการในสภาพปัจจุบันในรูป PCU (ตารางที่ 4.6-1) แล้วน้ามาหาค่า V/C Ratio พบว่า กิจกรรมการขน
ส่งของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวของการจราจรบนเส้นทางคมนาคม โดยทางหลวง
หมายเลข 3 (กม. 100+000) และทางหลวงหมายเลข 7 (กม. 4+000) มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึนแต่ละสาย
0.01 คิดเป็น V/C Ratio ภายหลังการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง 0.35 และ 0.50
ตามล้าดับ ซึ่งสภาพการจราจรยังคล่องตัวดีและคล่องตัวสูงมาก ตามล้าดับ ดังนันคาดว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการคมนาคมในระดับต่้า
4.6.1.2 ระยะดาเนินการ
ในระยะด้าเนินการภายหลังจากมีการวางท่อเพื่อขนส่งพาราไซลีนจะมีจ้านวนพนักงานเท่าเดิม ตลอดจน
ไม่ มี การขนส่ ง ทางบกเพิ่ ม ขึน ดั งนั นผลกระทบที่ เกิ ด ขึ นภายหลั ง จากการเปลี่ย นแปลงรายละเอี ย ด
โครงการในครังนีจึงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
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ตารางที่ 4.6-1 ค่า V/C Ratio บนเส้นทางการคมนาคมใกล้เคียงพื้นทีโ่ ครงการภายหลังเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระยะก่อสร้าง
ลาดับ

เส้นทาง

1.

ทางหลวงหมายเลข 3
กม. 100+000
ทางหลวงหมายเลข 7
กม. 4+000

2.

ปริมาณการจราจรบนถนน
ปัจจุบัน
(PCU/ชั่วโมง)
2,704

ปริมาณจราจรปัจจุบันรวม
กับระยะก่อสร้าง
(PCU/ชั่วโมง)
2,821

0,900

0,990

V/C Ratio
จานวนช่องจราจร

ความจุถนน

4
4

สภาพปัจจุบัน

ระยะก่อสร้าง

8,000

0.04

0.35

8,000

0.49

0.50

หมายเหตุ: * ค้านวณจากข้อมูลปริมาณการจราจรรายปีเฉลี่ยบนทางหลวง ที่ตรวจวัดโดยส้านักอ้านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ปี พ.ศ. 2555
ระยะก่อสร้าง สมมติว่ารถขนส่งวัสดุอปุ กรณ์และรถรับส่งคนงานก่อสร้างเกิดขึนพร้อมกัน ดังนันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึน 87 PCU/ชม.
V/C ratio 0.88-1.00 = สภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง
0.67-0.87 = สภาพการจราจรติดขัดมาก
0.52-0.66 = สภาพการจราจรเคลื่อนตัวพอใช้
0.36-0.51 = สภาพการจราจรคล่องตัวดี
0.20-0.35 = สภาพการจราจรคล่องตัวสูงมาก

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4-63

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.7

ยูเออี

การคมนาคมทางน้า

4.7.1 ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมในระยะการก่อสร้างจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่ การวางท่อพาราไซลีน
ใต้ทะเล ซึ่งแนวท่อพาราไซลีนจะอยู่ทางด้านใต้วางขนานกับแนวท่อน้ามันดีเซล (High Speed Diesel)
ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือ โดยระหว่างการก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยเรือ Barge ประมาณ 5
ล้าต่อวัน และมีเรือส้าหรับวางท่อลงใต้ทะเล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะอยู่ในระยะ 1.5 กิโลเมตร ห่างจากฝั่ง
ส่วนเรือสินค้าในพืนที่บริเวณนีจะเดินในร่องน้า ที่อยู่ในเขตบังคับการน้าร่องของส้านักงานน้าร่องเขต
ท่าเรือศรีราชา ซึ่งเรือที่เข้าออกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด โดยกิจกรรม
การวางท่อก็อยู่ภายใต้การอนุญาตดูแลของกรมเจ้าท่าเช่นกัน และเรือที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างของ
ปตท. ยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของทาง ปตท. ด้วย ซึ่งจากปริมาณเรือที่เพิ่มขึนไม่มากนักและมีกฎ
เกณฑ์ ในการก้า กับ ดู แลท้า ให้ส่งผลกระทบด้ า นการคมนาคมทางน้ าในพื นที่ใ นระดับ ต่้า นอกจากนี
เนื่องจากในพืนที่วางแนวท่อใต้ทะเลอยู่ใกล้ชายฝั่ง จะมีเรือประมงพืนบ้านเข้ามาท้าประมง ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากเรือที่ใช้ในการก่อสร้างของโครงการได้ โดยโครงการจะต้องก้าหนดระยะปลอดภัยที่ห้าม
เรือเข้าใกล้ โดยมีการติดสัญญาณไฟกระพริบในบริเวณพืนที่ก่อสร้างในทะเล ท้าให้ผลกระทบจากการกีด
ขวางเส้นทางของเรือประมงของชาวบ้านจะอยู่ในระดับต่้า ทังนี ก่อนเริ่มท้าการก่อสร้างทางโครงการจะมี
การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนประมงรับทราบเพื่อให้หลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณพืนที่ก่อสร้าง

4.7.2 ระยะดาเนินการ
ผลกระทบจากปริมาณเรือที่เพิ่มขึ้น
ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจะมีจ้านวนเที่ยวเรือขนส่งพาราไซลีนเพิ่ม 48 ล้าต่อปี
แต่มีการลดจ้านวนเที่ยวการขนถ่าย Fuel Oil (0.5%) 22 ล้าต่อปี ท้าให้ภาพรวมมีเรือเพิ่มขึน 26 ล้าต่อปี
หรือ 0 ล้าต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเรือที่เพิ่มขึนกับข้อมูลปริมาณเรือในเขตท่าเรือศรีราชา
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 ที่มีจ้านวนระหว่าง 10,001-12,148 ล้าต่อปี หรือเฉลี่ยเดือนละ
ประมาณ 858-1,012 ล้า พบว่า ปริมาณเรือจากโครงการมีจ้านวนเพิ่มขึนเพียงร้อยละ 0.0 – 0.4 ซึ่ง
ท่าเทียบเรือของโครงการอยู่ในเขตบังคับการน้าร่องของส้านักงานน้าร่องเขตท่าเรือศรีราชาที่ก้าหนดให้
เรือเข้าออกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด และยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของ ปตท. ด้วย ดังนันจึงประเมินว่าผลกระทบจากปริมาณเรือที่เพิ่มขึนจากการขนถ่ายพาราไซลีนอยู่ใน
ระดับต่้า
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ผลกระทบต่อการสัญจรทางน้า
การวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติมในครังนี เป็นการวางท่อใต้ทะเลจากชายฝั่งไปยังท่าเทียบเรือหมายเลข 5
ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งยังห่างจากร่องน้าเดินเรืออยู่มากจึงไม่เกิดการกีดขวางการจราจร
ทางน้าโดยรวม นอกจากนี เมื่อพิจารณาสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางน้าและอุบัติเหตุเรือ พ.ศ. 2550 ถึง
พ.ศ. 2556 จากศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล พบว่า ในเขตท่าเรือศรีราชานันเคย
เกิดอุบัติเหตุทังหมด 16 ครัง เป็นอุบัติเหตุที่ท้าให้เรือจมทังหมด 9 ครัง เป็นอุบัติเหตุที่ท้าให้เสียชีวิต 1
ครัง และเป็นอุบัติเหตุทั่วไปจ้านวน 6 ครัง ซึ่งในจ้านวนอุบัติเหตุทั่วไปเป็นอุบัติเหตุจากเรือชนกันเพียง 1
ครัง และไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรือรับส่งน้ามันของโครงการ

4.8

น้าใช้และพลังงานไฟฟ้า

4.8.1 การใช้น้า
4.8.1.1 ระยะก่อสร้าง
ในการวางท่อพาราไซลีนคาดว่าจะมีคนงานในกิจกรรมก่อสร้างสูงสุดประมาณ 100 คน โดยทังหมดจะพัก
อาศัยอยู่ภายนอกพืนที่โครงการ มีความต้องการน้าใช้ในระยะก่อสร้าง 0 ส่วน ได้แก่
1) น้าใช้ส้าหรับการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง ประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (60
ลิตรต่อคนต่อวัน) รับมาจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
2) น้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมคอนกรีต หรือน้าล้างอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งคาดว่า
จะมีปริมาณไม่มากนักเนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบท่อที่ขึนรูปมาเรียบร้อย
แล้วซึ่งเน้นที่งานเชื่อมและงานตัดเป็นหลัก โดยน้าใช้ในส่วนนีรับมาจากนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง
เมื่ อ พิ จ ารณาในด้ า นความเพี ย งพอและความสามารถในการจ่ า ยน้ า ประปาของนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง สามารถในการผลิตน้าประปาประมาณ 27,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ขณะที่ ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ น้ า ประปาเฉลี่ ย 21,800 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า นิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังสามารถจ่ายน้าให้กับโครงการได้อย่างเพียงมีศักยภพอ อีกทังเมื่อ
พิจารณาแหล่งน้าใช้ของชุมชนในพืนที่ศึกษาจะอยู่ในเขตความรับผิดชอบให้บริการของการ
ประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาแหลมฉบั ง ดั ง นั นการใช้ น้ า ของโครงการจึ ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อชุมชนแต่อย่างใด
3) น้าใช้ส้าหรับกิจกรรมการทดสอบท่อด้วยน้า (Hydrostatic Test) ซึ่งคาดว่าจะใช้น้าประมาณ
175.15 ลูกบาศก์เมตร จากแหล่งน้าดับเพลิงของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งรับน้า
จากอ่างเก็บน้าบางพระ อ่างเก็บน้าหนองค้อ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)
จ้ากัด (IPT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไทยออยล์
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ยูเออี

เมื่อพิจารณาปริมาณความเพียงพอของน้าใช้ส้าหรับกิจกรรมนีในกรณีที่ไทยออลย์เกิดเหตุ
ร้ายแรงที่สุดจะใช้น้า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อย่างน้อยเป็นเวลา 6 ชั่วโมง รวมความ
ต้องการ 7,200 ลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณากรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในพืนที่ไทยออยล์ใ น
ช่วงเวลาที่มีการทดสอบถังโดยใช้แรงดันน้า พบว่า ปริมาณน้ายังมีความเพียงพอและไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ เนื่องจากบ่อเก็บน้าดับเพลิงของไทยออยล์มีปริมาตรกักเก็บต่้าสุด
ถึง 20,267 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีปริมาณความต้องการน้าดับเพลิง
รวมเพียง 0,075.15 ลูกบาศก์เมตร
4.8.1.2 ระยะดาเนินการ
ภายหลัง การเปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ดโครงการโดยการวางท่ อพาราไซลีน ไม่ต้ องการน้า ใช้เ พิ่ม ขึ น
เนื่องจากกิจกรรมเป็นเพียงการขนถ่ายสารพาราไซลีนผ่านทางท่อและท่าเทียบเรือกลางทะเลเท่านัน อีก
ทังไม่มีการเพิ่มจ้านวนพนักงาน โดยปัจจุบันท่าเทียบเรือและคลังน้ามันของโครงการเป็นกิจกรรมที่ใช้น้า
น้อยอยู่แล้ว ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีความสามารถในการจ่ายน้าได้เกินความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการในนิคมฯ ท้าให้ผลกระทบต่อการใช้น้าในพืนที่ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
อยู่ในระดับต่้า

4.8.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า
4.8.2.1 ระยะก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้างของโครงการจะใช้ไฟฟ้าส้าหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ และไฟฟ้าส่องสว่าง
เท่านัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าจึงอยู่ในระดับต่้า โดยจะใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าของคลังฯ ในพืนที่
โครงการเอง ซึ่งสถานีจ่ายไฟฟ้าของคลังฯรับไฟฟ้าขนาดแรงดัน 22 kV จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ศรีราชา ซึ่งมีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง แล้วท้าการแปลงแรงดันให้เหมาะสมกับ
อุปกรณ์แต่ละตัว การก่อสร้างโครงการจึงมีผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าต่อชุมชนโดยรอบในระดับต่้า
4.8.2.2 ระยะดาเนินการ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโดยการวางท่อพาราไซลีนจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึนส้าหรับอุปกรณ์ที่ติดตังใหม่ 60.36 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี จากเดิมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย
ประมาณ 5,000 เมกะวัตต์ -ชั่วโมงต่อปี หรือเพิ่มขึนประมาณร้อยละ 1.2 รวมความต้องการใช้ไฟฟ้า
ภายหลังมีโครงการประมาณ 5,060.36 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี เนื่องจากเป็นการขนถ่ายสารพาราไซลีน
ผ่านทางท่อและท่าเทียบเรือกลางทะเลเท่านัน นอกจากนันปัจจุบันความสามารถในการจ่ ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบังเพิ่มขึนเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บึงได้แยกการด้าเนินงานออกจากความรับผิดชอบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอศรีราชา
ท้าให้ปริมาณการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอศรีราชาลดลง ท้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้า
ให้กับเขตพืนที่รับผิดชอบได้เพิ่มมากขึน ดังนันผลกระทบด้านการใช้ ไฟฟ้าภายหลังเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดโครงการต่อชุมชนจะอยู่ในระดับต่้า
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4.9
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การกาจัดขยะมูลฝอย

4.9.1 ระยะก่อสร้าง
กากของเสียที่เกิดขึนในระยะก่อสร้างสามารถจ้าแนกได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี
1) กากของเสี ย ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมก่ อ สร้ า ง เช่ น เศษหิ น ทราย เศษปู น เป็ น ต้ น โครงการ
ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจะต้องคัดแยกกากของเสียเหล่านี โดยจะคัดแยกส่วนที่สามารถน้า
กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ เป็นต้น ขายให้แก่ผู้รับซือของเก่าต่อไป ส่วนเศษ
วัสดุที่เหลือบริษัทรับเหมาจะรวบรวมและน้าไปก้าจัดภายนอกพืนที่ก่อสร้าง
2) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึนจากคนงานก่อสร้างเมื่อพิจารณากรณีสูงสุด 100 คนต่อวัน โดยทาง
โครงการก้าหนดให้มีการตังที่พักคนงานก่อสร้างภายนอกพืนที่ก่อสร้าง ดังนันจะมีขยะจาก
คนงานก่อสร้างปริมาณ 0.085 ตัน/วัน ค้านวณจากอัตราการเกิดขยะ 0.85 กิโลกรัม/คน/วัน
(ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ อุ ด มสิ น โรจน์ , พ.ศ. 2509) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นขยะจ้ า พวกถุ ง พลาสติ ก เศษ
กระดาษ ขวดแก้ว เป็นต้น โดยบริษัทรับเหมาจะต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ (ถังรองรับ
ขยะมูลฝอยจ้านวน 200 ลิ ตร) ไว้ ตามจุดต่ าง ๆ ในบริเวณพื นที่ก่อสร้ างเพื่อให้ สามารถ
รองรับขยะจากคนงานได้อย่างเพียงพอ รวมทังท้าการคัดแยกขยะขายให้แก่ผู้รับซือของเก่า
ส่วนขยะที่เหลือให้รวบรวมและประสานให้เทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบใน
การเก็บรวบรวมและก้า จัดขยะทั งขยะทั่ว ไปจากบ้า นเรื อน สถานประกอบการ และขยะ
ส้านักงานที่เกิดขึนในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานต่าง ๆ ในพืนที่รับผิดชอบ มารับไปก้าจัด
ทุกวัน โดยมิให้มีขยะเหลือตกค้างในพืนที่โครงการ ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังจะน้าขยะ
เหล่านีไปก้าจัดต่อโดยการฝังกลบในพืนที่ขนาด 208 ไร่ ตังอยู่ที่ต้าบลบึง อ้าเภอศรีราชา
จังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้พืนที่ไปแล้ว 40 ไร่ เหลือพืนที่อีก 100 ไร่ ที่คาดว่าจะใช้ได้
อีก 10 ปี
ดังนันจะเห็นได้ว่าโครงการได้มีการจัดเตรียมวิธีการในการจัดการกากของเสียที่เกิดขึนตาม
ชนิดของกากของเสีย ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึนในช่วงก่อสร้างโครงการจึงคาดว่าจะอยู่ใน
ระดับต่้า

4.9.2 ระยะดาเนินการ
กากของเสี ยหลักที่เกิด ขึนในช่วงด้ าเนินโครงการภายหลังการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการไม่
แตกต่างจากปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย ขยะมูลฝอยจากพนักงาน และกากของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ขนถ่ายและกักเก็บผลิตภัณฑ์ ส้าหรับรายละเอียดของกากของเสียที่เกิดขึนแต่ละประเภทรวมถึงการจัด
การกากของเสียดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี
1) ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของพนักงาน 123 คน ในระยะด้าเนิน ปัจจุบันมีขยะเกิดขึน
ประมาณ 189.01 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะส่งให้เทศบาลนครแหลมฉบังรับ
ไปก้าจัดต่อไป ทังนีภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไม่เพิ่มจ้านวนพนักงานท้าให้
ปริมาณขยะมูลฝอยไม่แตกต่างจากปัจจุบัน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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2) กากของเสีย จากกิจกรรมของคลังฯ จะไม่แตกต่างจากเดิม โดยโครงการได้จัดจ้างบริษัท
เอกชนที่ได้รับอนุญาตจัดการของเสียทังกากของเสียอันตรายและกากของเสียไม่อันตราย
จ้าแนกตามประเภทของกากของเสีย ภายใต้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 น้าไปก้าจัด และโครงการฯ จะจัดท้ารายงานสรุป
การก้ากับการขนส่งขยะและกากของเสียที่เ กิดขึนแต่ละประเภทน้าเสนอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างสม่้าเสมอ ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงไม่มีปริมาณกากของเสียเพิ่มขึน
ดังนันผลกระทบจากการจัดการกากของเสียของโครงการน่าจะเกิดขึนในระดับต่้าเนื่องจากมีผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการกากของเสียแต่ละประเภทแล้ว

4.10 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
4.10.1 ระยะก่อสร้าง
ผลกระทบต่อการจ้างงาน
ระยะก่อสร้างจะมีการจ้างงานสูงสุด 100 คน ซึ่งเป็นแรงงานต่ อเนื่องจึงเกิดผลประโยชน์บางส่วนกับ
ชุมชนในช่วงก่อสร้าง 16 เดือน จากการขายอาหารและสินค้าเบ็ดเตล็ดให้แก่คนงานก่อสร้าง แต่แรงงาน
ส่วนใหญ่จะไม่ใช่แรงงานในพืนที่ จึงส่งผลบวกต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชนในระดับต่้า
ผลกระทบต่อการดารงชีวิต
เมื่อมีการก่อสร้างโครงการในระยะเวลา 16 เดือน ท้าให้เกิดผลกระทบหลัก ๆ ประกอบด้วย
1) ปัญหาแรงงานต่างถิ่น เนี่องจากปัจจุบันพืนที่นีมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาท้างานก่อสร้างเป็น
จ้านวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมในพืนที่ เช่น การลักขโมย การทะเลาะวิวาท
และปัญหาการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งแรงงานเหล่านีจะมีความผูกพันกับ
พืนที่น้อย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีลักษณะความเป็นอยู่แบบไม่เป็นหลักแหล่งย้ายไปตามแหล่ง
งานจึงมีโอกาสท้าให้สภาพสังคมนัน ๆ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโครงการมีมาตรการอย่างเข้มงวด
ในการควบคุมผู้รับเหมาให้ ดูแลคนงานมิให้ก่อปัญหากับชุมชน เช่น ก้าหนดในสัญญาจ้าง
ผู้รับเหมาช่วงให้มีการบริหารจัดการบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อก้ากับดูแลการพัก
อาศัยไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนร้าคาญแก่พืนที่ใกล้เคียง มีช่องทางร้องเรียนเ/แจ้งเหตุเดือดร้อน
ร้าคาญ เป็นต้น ซึ่งจะลดปัญหาจากแรงงานต่างถิ่นลงได้
2) ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง เนื่องจากโครงการมีกิจกรรมการขุดร่องใต้ทะเลเพื่อ
วางท่อ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวประมงในลักษณะของการเพิ่มขึน
ของสารแขวนลอยในน้าทะเล แต่จากการประเมินผลการฟุ้งกระจายของตะกอนจากการขุด
ร่องที่พบสูงสุดมีค่า 234 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ต้าแหน่ง 100 เมตร จากฝั่ง โดยตะกอนจากการ
ขุดร่องเพื่อวางท่อจะตกตะกอนกลับสู่พืนทะเลจนหมดระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง หลังจาก
หยุดขุดร่อง โดยตะกอนส่วนใหญ่จะฟุ้งกระจายอยู่ทางทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งมีทิศทางขนานไปตาม
แนวชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการขุดร่องเพื่อวางท่อจะเกิดในระยะเวลาสัน ๆ ไม่เกิน
1 สัปดาห์ อีกทังโครงการก้าหนดให้ ติดตังม่านกันตะกอนและมีการควบคุมและตรวจวัด
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ปริมาณสารแขวนลอยให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดการขุดร่อง จึงท้าให้ผลกระทบ
ชั่วคราวนีจะกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงในระดับต่้า
ดังนันผลกระทบต่อวิถีชีวิ ตของชุมชนและผู้ประกอบอาชีพประมงจึงเป็นเพียงการรบกวน
และท้าให้มีความสะดวกสบายลดน้อยลงกว่าปัจจุบันเพียงเล็กน้อยเท่านัน และเกิดขึนในช่วง
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นานนัก และไม่ได้เป็นผลกระทบที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนอย่างถาวร ความรุนแรงของผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุม
ชนจึงอยู่ในระดับต่้า

4.10.2 ระยะดาเนินการ
เนื่องจากในการด้าเนินงานของโครงการจะไม่มีการจ้างพนักงานเพิ่ม ดังนัน ในประเด็นของการเพิ่มขึน
ของรายได้ของประชาชนในพืนที่อาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทาง ปตท.
มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงโดยตลอด และมีแนวคิดที่จะขยายขอบเขตของชุมชนให้
มากขึนด้วย เช่น การบริการตรวจสุขภาพประชาชน การมอบทุนการศึกษา การมอบของขวัญวันเด็ก
การแข่งกีฬากับชุมชน การจัดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับชุมชน เป็นต้น จึงประเมินว่าผลกระทบ
ด้านบวกจะอยู่ในระดับต่้า

4.11 สาธารณสุขและอาชีวอนามัย
4.11.1 ผลกระทบต่อสุขภาพ
ขันตอนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จะประกอบด้วย การกลั่นกรองโครงการ (Screening) การ
ก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการก้าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพ โดย
รายละเอียดของการด้าเนินงานแต่ละขันตอนแสดงดังต่อไปนี
4.11.1.1 การกลั่นกรองโครงการ
ขันตอนนี เป็นการระบุผ ลกระทบเบืองต้ นที่คาดการณ์ว่ าจะเกิ ดขึนเนื่อ งจากการด้าเนินกิจกรรมของ
โครงการ รวมทังพืนที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ ทังนีเป็นการพิจารณาผลกระทบทังเชิงบวกและเชิงลบ
ต่อสุขภาพของคนในชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการและคนงานหรือพนักงานของโครงการ โดยผลกระทบ
นันต้องมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยก้าหนดสุขภาพ (Determinant of Health)
วิธีการด้าเนินการ


การประชุมหารือกันระหว่างเจ้าของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรหรือผู้ที่ทราบรายละเอียด
โครงการ ผู้ที่มีความรู้เรื่องสาธารณสุขและสุขภาพ และผู้มีหน้าที่ในการจัดท้ารายงาน



การศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยจะต้องพิจารณาข้อมูลพืนฐาน เช่น
 ลักษณะโครงการ และเหตุผลความจ้าเป็นของโครงการ
 ต้าแหน่งที่ตัง รายละเอียดโครงการ และองค์ประกอบของโครงการ (แนวการวางท่อ

วิธีการก่อสร้าง มาตรการความปลอดภัยทังระยะก่อสร้างและด้าเนินการ)
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

 รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานโครงการ ตังแต่การวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง

การด้าเนินการและการดูแลรักษา
 ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ทังในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ ระบบ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น
 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ใกล้ที่ตังโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ

จากการด้าเนินงานโครงการ
ผลการกลั่นกรองโครงการ
จากการทบทวนข้อมูลรายละเอีย ดโครงการส้าหรับการวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม ได้ท้าการคัดกรอง
เบืองต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสุขภาพที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการ ทังนี เพื่อช่วยบ่งชีกลุ่ม
เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบและประเด็นทางด้านสุขภาพ โดยใช้การแจกแจงความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่
กระทบต่อปัจจัยก้าหนดสถานะสุขภาพ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.11-1
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.11-1 การพิจารณาปัจจัยกาหนดสถานะสุขภาพที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานโครงการ
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

1) อนามัย สิ่ งแวดล้ อ ม สุ ข า/
ภิ บาลสิ่งแวดล้อม
 คุณภาพอากาศ
 เสียง
 น้าทะเล
 การจั ด การขยะและ
กากของเสีย
2) ระบบสาธารณูปโภค
 น้าใช้
 ไฟฟ้า
 ระบบระบายน้า
3) การคมนาคม
4) ความปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สิน
5) โรคติดต่อและโรคติดเชือ
6) ความเพียงพอของสถาน
บริการสุขภาพ
7) ความสั มพั น ธ์ ข องคนใน
ชุมชน
8) การย้ายถิ่นเข้ามาท้างาน

ผลกระทบ (ระยะก่อสร้าง)
ทางบวก ทางลบ
ไม่มี
ไม่แน่ใจ
ผลกระทบ

ผู้ที่คาดว่าได้รับ
ผลกระทบ

ผลกระทบ (ระยะดาเนินการ)
ทางบวก ทางลบ ไม่มีผลกระทบ ไม่แน่ใจ

ผู้ที่คาดว่าได้รับ
ผลกระทบ



สมาชิกในชุมชน
คนงาน และครอบครัว



สมาชิกในชุมชน และ
พนักงาน



สมาชิกในชุมชน



สมาชิกในชุมชน




สมาชิกในชุมชน
สมาชิกในชุมชน
คนงานและครอบครัว
สมาชิกในชุมชน
คนงานและครอบครัว
สมาชิกในชุมชน






สมาชิกในชุมชน
คนงานและครอบครัว
สมาชิกในชุมชน
คนงานและครอบครัว




-



-



-



สมาชิกในชุมชน


รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

-
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.11-1 การพิจารณาปัจจัยกาหนดสถานะสุขภาพที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานโครงการ (ต่อ)
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

9) การจ้างงาน/รายได้
10) อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย
11) ความวิตกกังวล
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ผลกระทบ (ระยะก่อสร้าง)
ทางบวก ทางลบ
ไม่มี
ไม่แน่ใจ
ผลกระทบ




ผู้ที่คาดว่าได้รับ
ผลกระทบ
สมาชิกในชุมชน
คนงานและครอบครัว
สมาชิกในชุมชน
คนงานและครอบครัว
สมาชิกในชุมชน

ผลกระทบ (ระยะดาเนินการ)
ทางบวก ทางลบ ไม่มีผลกระทบ ไม่แน่ใจ


ผู้ที่คาดว่าได้รับ
ผลกระทบ
สมาชิกในชุมชน




สมาชิกในชุมชน และ
พนักงาน
สมาชิกในชุมชน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) พืนที่ชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเนื่องจากกิจกรรมของโครงการ
ทังนีได้ก้าหนดขอบเขตการศึกษาพืนที่ชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทังในระยะก่อสร้าง
และด้าเนินการในรัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบด้วยชุมชนดังนี


เทศบาลนครแหลมฉบัง คาดว่าจะมีจ้านวน 11 ชุมชน ได้แก่ ชุ มชนบ้านแหลมฉบั ง
ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนตลาดอ่าวอุดม ชุมชนวัดมโนรม ชุมชนหมู่บ้าน
แหลมทอง ชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนบ้านชากยายจีน ชุมชนบ้านเขาน้าซับ ชุมชนบ้าน
ห้วยเล็ก และชุมชนวัดพระประทานพร



เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ คาดว่าจะมีจ้านวน 1 ชุมชนได้แก่ ชุมชนผาแดง

2) ผลกระทบสุขภาพเชิงลบที่คาดว่าอาจเกิดขึนกับคนในชุมชน


ระยะก่อสร้าง ได้แก่ ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โรคติดต่อและโรคติดเชือ ความเพียงพอของสถาน
บริการสุขภาพ ความ สัมพันธ์ของคนในชุมชน การย้ายถิ่นเข้ามาท้างาน อุบัติเหตุและ
ความปลอดภัย และความวิตกกังวล



ระยะด้าเนินการ ได้แก่ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค อุบัติเหตุและ
อุบัติภัย และความวิตกกังวล

3) ผลกระทบสุขภาพเชิงลบที่คาดว่าอาจจะเกิดขึนกับคนงาน/พนักงานของโครงการ


ระยะก่อสร้าง ได้แก่ผลกระทบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การทะเลาะวิวาทอาชญากรรม
โรค ติดต่อและโรคติดเชือ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน การย้ายถิ่นเข้ามาท้างาน และ
อุบัติเหตุและความปลอดภัย



ระยะด้าเนินการ ได้แก่ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้ อม และอุบัติเหตุ/อุบัติภัยและ
ความปลอดภัย

4) ผลกระทบเชิงบวกจากการพัฒนาโครงการ


ผลกระทบเชิงบวกส้าหรับชุมชน ได้แก่ การจ้างงาน/รายได้ การได้รับการสนับสนุน
กิจกรรมภายในชุมชนจากโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

4.11.1.2 การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
ขันตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา Scoping เป็นการประมวลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
ระบุว่าสิ่งคุกคามสุขภาพที่ได้จากขันตอนการกลั่นกรองโครงการมีศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยก้าหนดสุขภาพของคนในชุมชนและคนงานหรือพนักงานของโครงการ ผลจาก
ขันตอนนีจะท้าได้ขอบเขตของการศึกษาชัดเจนและมีทิศทางที่แน่นอนทังในเชิงพืนที่และเวลา นอกจากนี
ขอบเขตของการมีส่วนร่วมยังได้ขยายออกในวงกว้าง ชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพืนที่เสี่ยงมี
โอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึน ในบางครังอาจได้ รับข้อมูลซึ่งน้าไปสู่ผลกระทบที่ คณะท้างาน
คาดการณ์ไปไม่ถึงหรืออาจช่วยให้คณะท้างานมั่นใจมากขึนว่าได้ด้าเนินการมาถูกทาง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การระบุศักยภาพของผลกระทบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทังเชิงบวกและ
เชิงลบต่อปัจจัยก้าหนดสุขภาพของคนในชุมชนที่ตังอยู่ในพืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการฯ และ
ชุมชนในพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่ได้จากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
วิธีดาเนินการ


การทบทวนรายละเอียดโครงการ (บทที่ 2)



การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิด้านต่างๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สถิติทางสุขภาพ อนามัย
สิ่ง แวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมถึงบุคลากรสาธารณสุข ระบบสนับสนุนที่มี
อยู่ในพืนที่ศึกษา (บทที่ 0)



การทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม

ผลของขั้นตอนการกาหนดขอบเขตการศึกษา
ในการก้าหนดขอบเขตการศึกษาได้พิจารณากิจกรรมและประเด็นผลกระทบของโครงการร่วมกับปัจจัยที่
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 สรุป
ในตารางที่ 4.11-2 นอกจากนีได้พิจารณาผลจากการด้าเนินกิจกรรมของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยทัง 6 (สิ่งคุกคามสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการรับสัมผัส ลักษณะ
ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ และผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่) ตาม
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะสามารถ
วิเคราะห์ว่าปัจจัยก้าหนดสุขภาพใดที่จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากการด้าเนินโครงการ โดยพิจารณา
จากรายละเอียดของโครงการในส่วนที่เปลี่ยนแปลงฯ ร่วมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันต่าง ๆ ในพืนที่
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.11-3
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.11-2 กิจกรรมและประเด็นผลกระทบของโครงการกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพและการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวด ล้อม

การผลิต การขนส่ง และการ
จัดเก็บวัตถุอันตราย

การก้าเนิดและการปล่อยของ
เสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ

กิจกรรมของโครงการ/
คาดการณ์ลักษณะผลกระทบ
ประเด็นผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
การขุดร่องเพือ่ วางท่อพาราไซลีนใน อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้า
ทะเล
ทะเลและทรัพยาทางทะเล และ
เกิดผลต่อเนื่องถึงอาชีพและ
รายได้
การใช้น้าเพื่อทดสอบท่อ
อาจกระทบต่อระบบน้าใช้ของ
ชุมชน
ระยะดาเนินการ
การรัว่ ไหลของพาราไซลีนจากการ หากเกิดอุบัติเหตุอาจส่งผล
ขนถ่าย
กระทบต่อทรัพยากรทางทะเล
และนิเวศ วิทยาทางทะเล
ระยะก่อสร้าง
การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาใน
อาจเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
พืนที่
กิจกรรมการวางแนวท่อและการ
อาจเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
ทดสอบความแข็งแรงของท่อ
ระยะดาเนินการ
การขนส่งสารพาราไซลีนทางท่อ อาจเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ/
เจ็บป่วยจากการสัมผัสกรณีเกิด
อุบัติเหตุรวั่ ไหล
ระยะก่อสร้าง
น้าทิงจากกิจกรรมก่อสร้าง และ อาจส่งผลกระทบต่ออนามัย
น้าทิงจากการทดสอบท่อโดยใช้ สิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพน้าและ
แรง ดันน้า
นิเวศวิทยาทางทะเล
การขุดร่องเพือ่ วางท่อพาราไซลีน
อาจส่งผลกระทบต่ออนามัย
การใช้น้า
สิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพน้าและ
นิเวศวิทยาทางทะเล
ขยะและกากของเสีย
อาจส่งผลกระทบต่ออนามัย
สิ่งแวดล้อมตลอดจนเพิ่มอัตรา
การเจ็บป่วย
กิจกรรมการก่อสร้าง
อาจส่งผลกระทบต่ออนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นและเสียง ใน
ระหว่างกิจกรรมการก่อสร้าง
ความกังวลจากการก่อสร้างโครง อาจก่อให้เกิดความเครียดท้าให้
การ
ความสุขลดน้อยลง
ระยะดาเนินการ
การรับสัมผัสของพาราไซลีนจาก อาจส่งผลกระทบต่ออนามัย
การรั่วซึม
สิ่งแวดล้อม
ความกังวลจากการด้าเนิน
อาจก่อให้เกิดความเครียดท้าให้
โครงการ
ความสุขลดน้อยลง

กลุ่มประชากรที่มีส่วนได้
เสีย/กลุ่มเสี่ยง
- กลุ่มประมง

- ชุมชนใกล้เคียง

- กลุ่มประมง
- ชุมชนใกล้เคียง

- ชุมชนใกล้เคียง
- คนงาน

- ชุมชนใกล้เคียง
- พนักงาน

- ชุมชนใกล้เคียง

- กลุ่มประมง

- ชุมชนใกล้เคียง

- คนงาน
- ชุมชนใกล้เคียง
- ชุมชนใกล้เคียง

- พนักงาน
- ชุมชนใกล้เคียง
- ชุมชนใกล้เคียง/กลุ่ม
ประมง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.11-2 กิจกรรมและประเด็นผลกระทบของโครงการกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 (ต่อ)
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การรับสัมผัสต่อมลพิษและ
สิ่งคุกคามสุขภาพ

กิจกรรมของโครงการ/
ประเด็นผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ
มลสารทางอากาศจากการรั่วซึม
ของพาราไซลีน
การขนถ่ายพาราไซลีนผ่านท่า
เทียบเรือ
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ต่ออาชีพ การจ้างงาน และ
สภาพการท้างานในท้องถิ่น ทัง
ทางบวกและทางลบ

ระยะก่อสร้าง
การขุดร่องเพื่อวางท่อในทะเล
และการก่อสร้างบนบก และ
กิจกรรมก่อสร้าง

การอพยพของแรงงานก่อสร้าง
และการจ้างงานภายในชุมชน

ระยะดาเนินการ
การจ้างงาน/กิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์
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คาดการณ์ลักษณะผลกระทบ

กลุ่มประชากรที่มีส่วนได้
เสีย/กลุ่มเสี่ยง

อาจส่งผลกระทบต่ออนามัยสิ่ง
แวดล้อมด้านฝุ่นและเสียง การมี
คนงานต่างถิ่นมีโอกาสน้าพาโรค
ติดเชือหรือโรคติดต่อเข้ามาใน
พืนที่

- คนงาน
- ชุมชนใกล้เคียง

อาจส่งผลกระทบต่ออนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการรับสัมผัส
พาราไซลีน
อุบัติภัยจากการรั่วไหลอาจมี
โอกาสเกิดผลกระทบจากการ
สัมผัส

- พนักงาน
- ชุมชนใกล้เคียง

มีการจ้างผู้รับเหมาท้องถิ่นท้าให้
เพิ่มการจ้างงาน/รายได้ของคน
ในชุมชน อย่างไรก็ตามอาจ
เกิดผล กระทบทางลบในการ
อพยพของคนงานต่างถิ่นเข้ามา
ท้างาน มีผลต่อเครือข่ายทาง
สังคม/ความสัม พันธ์ของคนใน
ชุมชน/และโรคติด ต่อทัว่ ไป
สภาพเศรษฐกิจในแง่ของการใช้
จ่ายท้าให้รายได้ในชุมชนดีขนึ
แต่อาจเกิดปัญหาความเครียด
และกังวลจากแรงงานต่างถิ่น

- ชุมชนใกล้เคียง

อาจก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน
ในชุมชนจากการจับจ่ายใช้สอย
ของพนักงานโครงการ ตลอดจน
มีกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ใน
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
อาชีพและการศึกษาแก่คนใน
ชุมชน

- ชุมชนใกล้เคียง/กลุ่ม
ประมง

- พนักงาน
- โรงงานข้างเคียง
- ชุมชนใกล้เคียง

- ชุมชนใกล้เคียง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.11-2 กิจกรรมและประเด็นผลกระทบของโครงการกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 (ต่อ)
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ของประชาชน
และชุมชน

กิจกรรมของโครงการ/
ประเด็นผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมก่อสร้าง

การเปลี่ยนแปลงในพืนที่ที่มี
ความ ส้าคัญและมรดกทางศิลป
วัฒน ธรรม

ระยะก่อสร้าง/ดาเนินการ
โครงการตังอยู่ในพืนทีอ่ ุตสาห
กรรมซึ่งล้อมรอบด้วยโรงงาน
อุตสาหกรรม
ระยะดาเนินการ
การรั่วไหลของพาราไซลีน

ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมี
ความรุนแรงเป็นพิเศษต่อ
ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ทรัพยากรและความพร้อมของ
ภาคสาธารณสุข

ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ
อุบัติเหตุ

คาดการณ์ลักษณะผลกระทบ

กลุ่มประชากรที่มีส่วนได้
เสีย/กลุ่มเสี่ยง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
สิน เช่น ความขัดแย้งภายใน
ท้องถิ่น ปัญหาสังคมจาก
แรงงานอพยพ เป็นต้น

- ชุมชนใกล้เคียง

ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงพืนที่
ที่มีความส้าคัญหรือเป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม

-

อุบัติเหตุอุบตั ิภัยซึ่งอาจเพิ่มโอ
กาสการบาดเจ็บของผู้พิการ
และผู้สูงอายุ และต้องมีการ
อพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ที่ไม่
สามารถช่วย เหลือตนเองได้
อย่างทันท่วงที

- ชุมชนใกล้เคียง
- พนักงาน

เมื่อมีคนงานต่างถิ่นเข้ามาใน
พืนที่อาจเพิ่มภาระของสถาน
บริการสาธารณสุขทังทางด้าน
บุคลากร เวชภัณฑ์เมื่อเกิด
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

- ชุมชนใกล้เคียง

อาจเกิดปัญหาความไม่เพียงพอ
ของสถานบริการสุขภาพ
บุคลากรเวชภัณฑ์ และความ
พร้อมในการส่งต่อผู้ป่วย

- ชุมชนใกล้เคียง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4-77

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.11-3 การกาหนดขอบเขตการศึกษา
ปัจจัยในการกาหนดขอบเขต
การศึกษา

การดาเนินงานของโครงการฯ

สิ่งคุกคามสุขภาพ

ปัจจัยก้าหนดสิ่งคุกคามสุขภาพจากกิจกรรมต่างๆ ได้พิจารณาทังระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ
ทังต่อชุมชนและพนักงาน ดังแสดงในตารางการคัดกรองเบืองต้น ซึ่งประกอบด้วย
 ปัจจัยก้าหนดสุขภาพส้าหรับชุมชน ได้แก่ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค การคมนาคม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โรคติดต่อและโรคติดเชือ ความเพียงพอของสถานบริการ
สุขภาพ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน การย้ายถิ่นเข้ามาท้างาน การจ้างงาน รายได้ อุบัติเหตุ
และความปลอดภัย และความวิตกกังวล
 ปัจจัยก้าหนดสุขภาพของพนักงาน ได้แก่ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การทะเลาะวิวาท/อาชญา
กรรม โรคติดต่อและโรคติดเชือ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน การย้ ายถิ่นเข้ามาท้างาน การ
จ้างงาน รายได้ อุบัติเหตุและความปลอดภัย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก้าหนดขอบเขตในการศึกษาได้พจิ ารณาปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 ระยะก่อสร้าง ได้แก่ น้าขุ่นจากการขุดร่องเพื่อวางท่อ ฝุ่นและเสียงจากกิจกรรมก่อสร้ าง การ
จัดการขยะและกากของเสีย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และน้าใช้
 ระยะด้าเนินการ ได้แก่ การรับสัมผัสพาราไซลีน อุบัติเหตุ-อุบัติภัย
ปัจจัยต่อการรับสัมผัส
ปัจจัยต่อการรับสัมผัสที่ได้น้ามาก้าหนดขอบเขตการศึกษาของโครงการ ประกอบด้วย
 การรับสัมผัสพาราไซลีนผ่านระบบทางเดินหายใจเนื่องจากเป็นกรณีที่มีโอกาสเกิดสูงทังต่อชุมชน
และพนักงาน ซึ่งพิจารณากรณีเลวร้าย คือ มีการรับสะสมตลอดอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย (ประมาณ
70 ปี)
 การระบุกลุ่มเสี่ยงจากการรับสัมผัสพิจารณากรณีเลวร้าย คือ มีการรับสะสมตลอดระยะเวลา
ของการสัมผัสสาร
ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ
ในการก้าหนดขอบเขตการศึกษาของโครงการได้พิจารณาปัจจัยลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี
 ผลกระทบระยะสัน (ระยะก่อสร้าง) และผลกระทบสะสมในระยะยาว (ระยะด้าเนินการ)
 พิจารณาผลกระทบจากการรับสัมผัสพาราไซลีน กรณีเลวร้ายคือได้รับสะสมตลอดอายุขัย
 พิจารณาความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง (Hazard Quotient)
ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
ในการก้าหนดขอบเขตการศึกษาของโครงการได้พิจารณาผลกระทบต่อระบบสุขภาพในประเด็น
ดังนี
 การเกิดโรคติดเชือและโรคติดต่อ
 ความเพียงพอของสถานบริการสุขภาพ
ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความ
ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ที่น้ามาพิจารณาก้าหนดขอบเขตการศึกษาโครงการ ได้แก่
เป็นอยู่
 ผลกระทบจากการย้ายถิ่นของคนงานเข้ามาในพืนที่ (ระยะก่อสร้าง) ซึ่งน้าไปสู่ผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนในด้านการจ้างงาน/รายได้ และต่อพนักงานในด้านแรงงานสัมพันธ์
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) ขอบเขตพืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบ
พืนที่ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบตามระยะเวลาของโครงการ พิจารณาจาก (1) ภายในพืนที่
รัศมี 5 กิโลเมตร และ (2) พืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอากาศที่ได้จากแบบจ้าลองทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มประชากรศึกษาได้ดังนี


ชุมชน ทังในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ ประกอบด้วย
 เทศบาลนครแหลมฉบัง จ้านวน 11 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ชุมชนบ้านทุ่ง

ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนตลาดอ่าวอุดม ชุมชนวัดมโนรม ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
ชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนบ้า นชากยายจีน ชุมชนบ้านเขาน้าซับ ชุมชนบ้านห้วยเล็ก
และชุมชนวัดพระประทานพร
 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนผาแดง


คนงานและพนักงาน
 ระยะก่อสร้าง ได้แก่ คนงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา
 ระยะด้าเนินการ ได้แก่ พนักงานของโครงการ

2) ผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึน
3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึนทังทางบวกและทางลบกับชุมชนและคนงาน/พนักงาน ในระยะ
ก่อสร้างและระยะด้าเนินการแสดงในตารางที่ 4.11-4 และตารางที่ 4.11-5
ตารางที่ 4.11-4 ผลกระทบเชิงลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนจากขั้นตอนการกาหนดขอบเขตการศึกษา
ลาดับที่
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระยะก่อสร้าง
อนามัยสิ่งแวดล้อม
- น้าขุ่นจากการขุดร่องเพื่อวางท่อ
- ฝุ่นและเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง
- ขยะและกากของเสีย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
น้าใช้ในการทดสอบท่อ
อุบัติเหตุจากการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
การเกิดโรคติดเชือ/โรคติดต่อ
ความเพียงพอของสถานบริการสุขภาพ
ความวิตกกังวลจากกิจกรรมก่อสร้าง

ลาดับที่

ระยะดาเนินการ

1.

อนามัยสิ่งแวดล้อม
- การรับสัมผัสพาราไซลีน

2.
3.

อุบัติภัย (การรัว่ ไหลของพาราไซลีน)
ความวิตกกังวลจากการขนถ่ายพาราไซลีน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.11-5 ผลกระทบเชิงลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับคนงาน/พนักงานจากขั้นตอนการกาหนดขอบเขต
การศึกษา
ลาดับที่
1.
2.
3.

ระยะก่อสร้าง

ลาดับที่

สุขาภิบาลที่พักอาศัย
ฝุ่นละอองและระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง
อุบัติเหตุ

.1
.2

ระยะดาเนินการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมการท้างาน (พาราไซลีน)
อุบัติเหตุ-อุบัติภัย

4.11.1.3 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Assessment)
การประเมินผลกระทบในขันตอนนีมีวัตถุประสงค์หลั กในการคาดการณ์ระดับของผลกระทบที่ได้จาก
ขันตอนการก้าหนดขอบเขตการศึกษา การวิเคราะห์ระดับผลกระทบเป็นการวิเคราะห์นัยส้าคัญของผล
จากกิ จกรรมของโครง การที่ก ระทบต่อปั จจัยก้ าหนดสุขภาพ โดยมุ่ งหวัง ที่จะแสดงให้เ ห็นถึง ความ
เชื่อมโยงของผลกระทบดังกล่าวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยก้าหนดสุขภาพตามหลักการประเมินความ
เสี่ยง ทังนีเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผล กระทบทังในด้านโอกาสและ ขนาดของผลกระทบ ต่อ
กลุ่ม เสี่ ยง วิธี ประเมิน ความเสี่ย งที่ ใช้ใ นการศึก ษาครังนี ได้ แก่ การประเมิน ความเสี่ ยงเชิง คุณภาพ
(Qualitative Risk Assessment) และการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Assessment)
วิธีดาเนินการ
รวบรวมและประมวลข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับการวิเคราะห์ทังหมด เช่น ข้อมูลปัจจัยของสถานะสุขภาพ
ปัจจุบันในพืนที่ การทบทวนรายงานหรืองานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่น้าไปสู่การประเมินผล
กระทบ
การประเมินระดับผลกระทบ
การด้าเนินกิจกรรมของโครงการสามารถก่อให้เกิดผลกระทบสุขภาพทังเชิงบวกและเชิงลบต่อชุมชนและ
คน งานหรือพนักงานของโครงการ ในการประเมินระดับผลกระทบส่วนนีมุ่งเน้นประเด็นผลกระทบเชิงลบ
ส่วนผลกระทบสุ ขภาพในเชิ งบวกน้าเสนอในส่ว นมาตรการส่งเสริม ผลกระทบเชิงบวกโดยตรง การ
ประเมินครังนีด้าเนินการตามหลัก การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
การประเมินความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบเชิงลบในที่นีได้ดัดแปลงตารางความเสี่ยงจากงานวิจัยอื่นๆ
มาเป็นเครื่องมือในการประเมินระดับของผลกระทบซึ่งพิจารณาจากโอกาสของการเกิด (Likelihood) และ
ผลที่เกิดตามมา (Consequences) ซึ่งระดับของโอกาสการเกิดผลกระทบพิจารณาจากความน่าจะเป็น
ของการเกิดเหตุการณ์นันๆ และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ส่วนระดับความรุนแรงของผลที่
เกิดตามมาพิจารณาจากประเด็นหลักของประชากรกลุ่มเสี่ยง (Risk Group) (พิจารณาจากความอ่อนแอ/
ความไวต่อการได้รับผลกระทบอันเนื่องจากปัจจัยของระบบภูมิ คุ้มกัน การพัฒนาของระบบสรีระใน
ร่างกาย) และความสูญเสียที่เกิดตามมา (Loss and Damage) (พิจารณาจากอัตราป่วย/อัตราป่ว ยตาย
จ้านวนการบาดเจ็บและความรุนแรงของการบาดเจ็บ ความเสียหายทางกายภาพ เช่น จ้านวนและระดับ
ของความเสียหายที่เกิดขึนกับระบบสาธารณูปโภค ความต้องการดูแลในภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยใน
ชุ ม ชน และผลกระทบต่ อ อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน) สมรรถนะของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (เช่ น
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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หน่วยงานสาธารณสุขในพืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น) รายละเอียดของตารางความเสี่ยงที่ใช้
แสดงดังตารางที่ 4.11-6
ตารางที่ 4.11-6 ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่ใช้ในการศึกษา
ความรุนแรงของผล
ที่เกิดตามมา
ต่้า (1)
ปานกลาง (2)
สูง (3)

น้อยมาก (1)
น้อยมาก (1)
(2)
(3)

โอกาสของการเกิด
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
(2)
(3)
ต่้า (4)
(6)
(6)
ปานกลาง (9)

มาก (4)
(4)
(8)
สูง (12)

โดยมี เ กณฑ์ ก ารก้ า หนดคะแนนส้ า หรั บ โอกาสของการเกิ ด และความรุ น แรงของผลที่ เ กิ ด ตามมา
(ตารางที่ 4.11-7) ดังนี
ตารางที่ 4.11-7 การกาหนดคะแนนสาหรับโอกาสของการเกิดและความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
คะแนน
1

โอกาสของการเกิด
มีความเป็นไปได้น้อยมาก ไม่เคยมีสถิติการเกิด มีมาตร
การป้องกันและลดผลกระทบ

คะแนน
1

2

มีค วามเป็น ไปได้น้อ ย มีข้ อมูล แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะ
เกิดแต่ยังขาดสถิติที่ชัดเจนจากข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุน มี
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

2

0

มีความเป็นไปได้ปานกลาง หรือมีสถิติจากข้อมูลที่มีอยู่
สนับสนุนการคาดการณ์ค วามเป็นไปได้ไ ม่มีมาตรการ
ป้องกันแก้ไ ขและลดผลกระทบหรือ มาตรการที่มีอยู่ไ ม่
ครอบ คลุมการเกิดเหตุการณ์
เคยเกิดเหตุการณ์ ไม่มีมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผล
กระ ทบหรือมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

0

4

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
เกิดการเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่มีผ ลต่อการเพิ่มอัตราป่ว ย
ไม่จ้าเป็นต้องมีการหยุ ดงาน ไม่กระทบต่อ งบประมาณ
ของท้องถิ่น ไม่เป็นข้อวิตกกังวลของสาธารณสุขในพืนที่
เพิ่มอัต ราป่ว ย มีก ารบาดเจ็บ มีจ้านวนสะสมของกลุ่ ม
เสี่ยง กระทบต่องบประมาณ มีการหยุดงาน กระทบต่อ
การผลิต กระทบต่อชุมชนในพืนที่ เป็นข้อวิตกกังวลของ
สาธารณสุขในระดับพืนที่
มีการเสียชีวิต เสียค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู มีจ้านวนสะสม
ของกลุ่มเสี่ ยง กระทบต่อการผลิ ต กระทบต่อ ชุมชนใน
พืนที่และ/พืนที่ใกล้เคียง เป็นข้อวิตกกังวลของสาธารณ
สุขในระดับท้องถิ่นและประเทศ

ระดับผลกระทบ พิจารณาผลรวมคะแนนระหว่างโอกาสของการเกิดและความรุนแรงของผลที่ตามมา
โดยใช้ Risk Matrix ค้านิยามของระดับผลกระทบ (ตารางที่ 4.11-8) มีดังต่อไปนี

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

ตารางที่ 4.11-8 คานิยามของระดับผลกระทบใน Risk Matrix
คะแนนจาก Risk Matrix
1

ระดับผลกระทบ
น้อยมาก

2-4

ต่้า

5-9

ปานกลาง

10-12

สูง

คานิยาม
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิ่มอัตราป่วย/ตาย ไม่มีผลต่องบประ
มาณ ไม่มีผลต่อการผลิต ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบเพิ่มเติม อาจพิจารณาปรับปรุง
มาตรการที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมยิ่งขึน โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ถ้าจ้าเป็นอาจต้องมี
การติดตามเฝ้าระวัง ทังนีให้พิจารณาความจ้าเป็นและความเป็นไปได้ร่วมด้วย
เพิ่มอัตราป่วย มีการบาดเจ็บ อาจมีผลต่องบประมาณ ต้องมีการติดตามตรวจสอบ
ว่ามาตรการป้อ งกันแก้ไ ขและลดผลกระทบที่มีอยู่ เดิมเพียงพอและเหมาะสม ถ้า
จ้าเป็นและสามารถปฏิบัติได้อาจมีการเพิ่มมาตรการ หรือปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่
ให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึน ทังนีต้องค้านึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย
ผลต่อสถานะสุขภาพในวงกว้าง มีการเสียชีวิต ต้องการงบประมาณเพิ่ม ต้องมีการ
เพิ่มมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาจ เป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการด้าเนินงาน

เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ
การประเมินความเสี่ยงพิจารณาตามวิถีการได้รับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพ (Hazard Exposure Pathway)
ดังรูปที่ 4.11-1 โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณนีใช้เฉพาะส้าหรับประเด็นผลกระทบจากการ
ได้รับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย
การตรวจสอบคุณสมบัติของพาราไซลีน (Paraxylene)
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีข องพาราไซลีนแสดงไว้ในตารางที่ 2.2-5 เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
อื่น ๆ ของ พาราไซลีน พบว่า
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ติดไฟได้ง่าย



ไม่จัดอยู่ในรายชื่อวัตถุอันตรายตามกฎหมายวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556



ไซลีน (เป็นสารอะโรเมติกซ์ไฮโดรคาร์บอนที่มี 3 ไอโซเมอร์ โดยพาราไซลีนเป็นไอโซเมอร์ห
นึ่งของไซลีน) จัดอยู่ในรายชื่อสารเคมีอันตราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความ
ปลอดภัยในการท้างานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ก้าหนดให้มีปริมาตรสารเคมีไม่เกิน
100 ส่วนในล้านส่วน หรือ 405 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



จากการรวบรวมข้อมูลของ U.S.EPA (IRIS) พบว่า ค่าความเข้มข้นอ้างอิงจากการสัมผัสใน
ระยะยาวโดยการหายใจ (Rfc:Reference Concentration for Chronic Inhalation Exposure)
ของไซลีน (Xylene) มีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเอกสารงานวิจัยจาก Air
Toxics Hot Spots Program Risk Assessment Guidelines-The Air Toxics Hot Spots
Program Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments, August 2003
ระบุว่าไซลีนก่อให้เกิดผลกระทบเรือรังต่อระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท (Chronic
Adverse Effect) แต่ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็ง (Non-carcinogenic)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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จัดอยู่ในประเภทของเหลวที่เป็น พิษชันวาย (Category Y)1 ตามอนุสัญญา MARPOL 73/78
ภาคผนวกที่ 2 (Annex II) – กฎข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมมลพิษจากสารของเหลวที่มีพิษใน
ปริมาตรรวม ส้าหรับควบคุมมลภาวะจากของเหลวที่เป็นอันตรายจ้านวน 250 ชนิด ทังนี ของ
เสียประเภทนีเป็นของเสียประเภทน้าเสียที่ปนเปื้ อนด้วยสารเคมี ที่มาจากการล้างท้าความ
สะอาดท้องเรือ ซึ่งประเภทของน้าเสียจะขึนกับสารเคมีที่ท้าการบรรทุกในเรือ ดังนันวิธี การ
บ้าบัดโดยหลักจึงเป็นวิธีการบ้าบัดทางเคมี อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้มีการระบายน้าล้างถัง
ดังกล่าวได้ในภาชนะรองรับเท่านัน เว้นแต่ว่าความเข้มข้น และสภาพก้าหนดอื่น ๆ

วิธีการศึกษา
1) รวบรวมข้อมูลอัตราการระบายมลพิษจากการคาดการณ์ของโครงการส้าหรับกิจกรรมการขนถ่าย
พาราไซลีน จากการขนถ่ายและจากการรั่วซึม ซึ่งจากการคาดการณ์จะมีอัตราการระบายพาราไซ
ลีนภายหลังการขนถ่ายพาราไซลีนทางท่อผ่านท่าเทียบเรือ ประมาณ 15.21 ตัน/ปี
2) คาดการณ์การแพร่กระจายของพาราไซลีนโดยใช้แบบจ้าลอง AERMOD ซึ่งเป็นแบบ จ้าลองทาง
คณิตศาสตร์ โดยศึกษาตามความเป็นพิษของสาร (โดยอาศัยฐานข้อมูล IRIS, EPA, NIOSH,
OSHA, ACGIH) และกฎหมายของประเทศไทย
3) เมื่อน้าเข้าค่าอัตราการระบายของสารอินทรีย์ระเหยของโครงการฯ ได้แก่ พาราไซลีน ในแบบ
จ้าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์ความเข้มข้นของพาราไซลีน ณ จุดรับผลกระทบเป็นค่า
เฉลี่ยรายปี โดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ให้อยู่ในรูปที่สัมพันธ์กับ Coordinate
x, y โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาพืนผิวและข้อมูลอากาศชันบน (Upper Air Data) ส้าหรับข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาพืนผิวใช้ข้อมูลของสถานีเกาะสีชัง จากกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ. 2556 (ข้อมูล
ปริมาณเมฆและความสูงฐานเมฆ) ส่วนข้อมูลอากาศชันบนใช้ข้อมูลของสถานีอุตุ นิยมวิทยาบาง
นา จากกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ. 2556 (ข้อมูลทิศทางลม ความเร็วลม อุณหภูมิ และความดัน
บรรยากาศ ที่ ร ะดั บ ความสู ง ต่ า ง ๆ) ซึ่ ง สามารถน้ า ไปเขี ย นเป็ น เส้ น ความเข้ ม ข้ น ที่ เ ท่ า กั น
(Isopleths) ได้ ค่าที่วิเคราะห์ได้เป็นความเข้มข้นในหน่วยไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (g/m3)
4) น้าเส้นแสดงความเข้มข้นของมลสารสูงสุดของพาราไซลีน ที่กระจายไปถึงชุมชนตามผลที่ได้จาก
แบบจ้าลองฯ ในข้อ (0) มาท้าการประเมินความเสี่ยง (สมมติฐานได้ค้านวณกรณีเลวร้ายคือความ
เข้มข้นของพาราไซลีน ณ จุดรับผลกระทบทังหมดให้พิจารณาเป็นไซลีน ) โดยไซลีนเป็นสารที่มี
ความเสี่ยงต่อ สุขภาพที่ก่อ ให้ เกิด โรคอื่น ที่ไ ม่ใช่ โรคมะเร็ ง (Hazard Quotient) บริ ษัทฯ ได้ใ ช้
สมมติ ฐานในการค้านวณ คือ ก้าหนดให้มีการรับสัมผัสอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน ตลอด
ระยะเวลาของการสัมผัสสาร ซึ่งเป็นการพิจารณากรณีเลวร้าย (Worse Case) โดยอ้างอิงจาก
เ อ ก ส า ร Summary Report: Region/ORD Workshop on Inhalation Risk Assessment a
Superfund Focus, U.S.EPA, Appendix D: Draft “Strawman” Inhalation Risk Assessment
Guidance, p.D-3, September 9-12, 2003 (เอกสารแนบ 4-5) ดังนันจึงพิจารณาผลกระทบดังนี

1

ของเหลวที่เป็นพิษชันวาย (Category Y) หมายถึง ของเหลวที่เป็นพิษ ซึ่งถ้าปล่อยทิงลงสู่ทะเลจากการท้าความสะอาดถังสินค้าหรือการปล่อยอับเฉา ถูกลงความเห็น
ว่าจะเป็นอันตรายต่อทรัพยากรทางทะเล หรือสุขภาพของมนุษย์ หรือก่อความเสียหายร้ายแรงต่อสภาพตามธรรมชาติ หรือการใช้ประโยชน์อื่นใดจากทะเลโดยถูกต้อง
ตามกฏหมาย และด้วยเหตุนีจึงสมควรให้ก้าหนดค่ามาตรฐาน (เกณฑ์การก้าหนดสูงสุด) ของลักษณะและปริมาณสารเคมีชนิดนีก่อนปล่อยทิงลงสู่ทะเล

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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ยูเออี

เนื่องจากผลไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพจากการได้รับสารอินทรีย์ระเหยผ่านระบบทางเดินหายใจเป็นกรณีที่
มีโอกาสเกิดสูง ดังนั นการศึกษานีจึงมุ่งเน้นที่ผลจากการรับสัมผัสโดยการหายใจและพิจารณาในกรณี
เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario) ใช้สูตรการค้านวณ ดังนี
Hazard Quotient (HQ) = C (mg/m3)/RfC (mg/m3)


Contaminant Concentration (C) = ความเข้มข้นของสิ่งคุกคามที่ปนเปื้อนในอากาศ (mg/m0)



Reference Concentration (RfC) = ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่
รับเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจโดยไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (ได้จากค่ามาตรฐานที่
ก้ า หนดโดยหน่ ว ยงาน IRIS) ในกรณี ส้ า หรั บ Xylene มี ค่ า เท่ า กั บ 100 ไมโครกรั ม ต่ อ
ลูกบาศก์เมตร (เอกสารแนบ 4-6)

แหล่งก้าเนิด

ชุมชน

Source

Communities

ผลกระทบเชิ ง บวก

Positive Impacts
และเชิงลบ
Negative Impacts

คนงาน/พนั
Workersกงาน
4

รูปที่ 4.11-1
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลการประเมินระดับผลกระทบเชิงลบ
1) ผลกระทบต่อชุมชน
1.1) ระยะก่อสร้าง
1.1.1. น้าขุ่นจากการขุดร่องเพื่อวางท่อพาราไซลีน


ระดับผลกระทบต่้า (3 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: ปานกลาง (3)
การขุดร่องเพื่อวางท่อมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้า
สัตว์หน้าดินรวมถึงสิ่งมีชีวติ อื่นๆ ในนา้ เนื่องจากเมื่อความขุ่นใน
น้าเพิ่มมากขึนจะกระทบระบบหายใจของสัตว์น้ารวมถึงลดการ
เจริญเติบโตของสิ่ง มีชีวิตทีอ่ าศัยแสงแดดในการสังเคราะห์แสง
ซึ่งอาจมีผลต่อสัตว์น้าและกลุ่มประมงที่ประกอบอาชีพจับสัตว์น้า
อย่างไรก็ตามในมาตรการฯ ได้ก้าหนดให้มีการติดตังม่านกัน
ตะกอนและมีมาตรการในการก้ากับดูแลโดยก้าหนดให้โครงการ
ต้องควบคุมดูแลผูร้ ับเหมาให้ควบคุมปริมาณสารแขวนลอยขณะ
ขุดร่องไม่ให้เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเลที่ก้าหนดโดยกรม
ควบคุมมลพิษ แต่ยังเป็นข้อห่วงใยของกลุ่มประมง

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ต่า (1)
โครงการมีระบบจัดการโดยไม่กระทบต่องบประมาณของท้องถิ่น
ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมิได้เป็นแหล่งเพาะเลียงสัตว์น้า และ
ระยะเวลาในการเกิดผลกระทบค่อนข้างสัน ประมาณ 5-6 วัน
รวมถึงโครงการมีระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบการ
ด้าเนินงานของผู้รับเหมา

1.1.2 ฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง


ระดับผลกระทบต่้า (2 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ต่า (1)

โครงการมีกิจกรรมการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวางโครงสร้างรองรับ
แนวท่อบนบก ท้าให้มีแนวโน้มที่จะเกิดฝุ่นจากกิจกรรมก่อสร้าง
กระทบไปยังชุมชน เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพอากาศ
จากกิจกรรมก่อสร้าง พบว่า บริเวณวัดใหม่เนินพยอม ซึ่งเป็น
ชุมชนที่ใกล้โครงการที่สุดยังมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เนื่องจากชุมชนอยู่ค่อนข้างไกลและขอบเขตไม่ติดกับ
โครงการ ดังนันโอกาสที่ฝนุ่ จากการก่อสร้างของโครงการจะฟุ้ง
กระจายไปถึงนันค่อนข้างยาก นอกจากนีเมื่อพิจารณาฝุ่นละออง
จากการขนส่ง โครงการมีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองขณะขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งท้าให้โอกาสที่ชุมชนจะได้รับ
ผลกระทบจากฝุ่นน้อยลง ได้แก่
 รถบรรทุ ก วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งต้ อ งมี ผ้ า ใบหรื อ วั ส ดุ ปิ ด คลุ ม
กระบะท้ายตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายและร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างสู่สิ่งแวดล้อม
 จ้ า กั ด ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก ในพื นที่ โ ครงการและ
ชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในช่วงที่ผ่าน
ทางหลวงไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-15 ไมครอน จะไม่เป็น
อันตรายต่อปอดเนื่องจากฝุ่นดังกล่าวจะตกค้างบนเยื่อบุหลอดลม
เป็นส่วนใหญ่และร่างกายขับออกมาสู่ภายนอกปอดได้ในขณะที่ฝุ่น
ละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-5 ไมครอน เป็นกลุ่มของฝุ่น
ส่วนใหญ่ที่เข้าถึงถุงลมของปอดได้และท้าให้เกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองจากเนือเยื่อของปอดได้ ส่วนฝุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
น้อยกว่า 0.5 ไมครอน ส่วนใหญ่จะลอยแขวนอยู่ในอากาศจึงถูก
ขับออกมาจากปอดพร้อมๆ กับลมหายใจ โอกาสที่จะตกลงบนถุง
ลมจึงมีน้อยมาก
จากการตรวจวัดฝุน่ ละอองเฉลี่ย 24 ชัว่ โมงและฝุ่นขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอนและการคาดการณ์ผลกระทบจากการก่อ สร้าง บริเวณ
วัดใหม่เนินพยอม (บทที่ 3) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศ อีกทังผลกระทบจะเกิดขึนในระยะสัน ดังนันจึงคาดว่าการ
เจ็บป่วยไม่มีความสัมพันธ์กับผลกระ ทบจากโครงการ
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1.1.0 เสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง


ระดับผลกระทบต่้า (2 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ต่า (1)

กิจกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบด้านเสียงจาก
กิจกรรมก่อสร้างไปยังชุมชน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการ
ประเมินผลกระทบด้านเสียงไปยังวัดใหม่เนินพยอม ซึ่งเป็นชุมชน
ที่ใกล้โครงการมากที่สุดยังมีค่าระดับเสียงสูงสุดและระดับเสียง 24
ชั่วโมง และเสียงรบกวนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ แต่โครงการยังมี
มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ เช่น
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่มีเสียงดังมาก ๆ
ต้องมีการติดตังอุปกรณ์ช่วยลดระดับเสียง เช่น มีการ
ปิดครอบ รวมทังต้ อ งมี การตรวจสอบและซ่ อ มบ้ ารุ ง
เครื่องจักรและอุป กรณ์ในการก่อสร้างอย่างสม่้าเสมอ
เช่น มีการหล่อลื่นที่เพียงพอ มีการขันยึดชินส่วนต่าง ๆ
ให้แน่นเพื่อลดระดับเสียงที่จะเกิดขึน
 ก้ า กั บ ดู แ ลผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด
 ตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
อย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้เครื่องยนต์และส่วนบรรทุกอยู่ใน
สภาพดี ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงที่จะเกิดขึน

ระดับเสียงที่สัมผัสแล้วไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพการได้ยนิ ในเวลา
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ 70 เดซิเบล (เอ) สถิติการตรวจ วัดระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดและผลการประเมิน
ระดับเสียงบริเวณวัดใหม่เนินพยอม (บทที่ 3) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพเสียงขององค์การอนามัยโลก ดังนันจึงคาดว่า
การเจ็บป่วยไม่มีความสัมพันธ์กับผล กระทบจากโครงการ

1.1.4 การก้าจัดขยะทั่วไป


ระดับผลกระทบต่้า (4 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ปานกลาง (2)

มีคนงานประมาณ 100 คน ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดขยะมูลฝอย
ประมาณ 0.085 ตัน/วัน อย่างไรก็ตามในด้านประสิทธิภาพการ
จัดเก็บนัน ปัจจุบันเทศบาลนครแหลมฉบังจะน้าขยะเหล่านีไป
ก้าจัดโดยการฝังกลบในพืนที่ขนาด 238 ไร่ ตังอยู่ทตี่ ้าบลบึง
อ้าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันมีการใช้พนที
ื ่ไปแล้ว 40 ไร่ เหลือ
พืนที่อีก 100 ไร่ ที่คาดว่าจะใช้ได้อีก 10 ปี จึงท้าให้ระยะก่อสร้างมี
แนวโน้มของโอกาสที่จะเกิดผลกระทบเพิ่มขึนเพียงเล็กน้อย
นอกจากนีทางโครงการฯ มีมาตรการในการควบคุมผู้รับเหมาช่วง
ในการจัด การขยะและกากของเสียจากการก่อสร้างอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล เช่น
 โครงการก้าหนดให้ผู้ รับเหมาจัดการขยะมูล ฝอยและ
ของเสีย ที่เกิดขึ นในพืนที่ส้ านักงานก่อ สร้าง โดยต้อ ง
จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิดให้มี จ้า
นวนเพียงพอที่จะรองรับขยะและของเสียที่เกิดขึนจาก
การท้างานในแต่ละวัน

เมื่อมีการก่อสร้างโครงการและมีคนงานก่อสร้างเข้ามาในพืนที่จะ
ท้าให้เพิ่มภาระในการจัดการขยะของเทศบาลฯ อีกทังหากมีขยะ
ตกค้างหรือการจัดการที่ไม่ถูกวิธีจะท้าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
น้าโรค เพิ่มอัตราป่วย รวมถึงปัญหาด้านการแย่งใช้สาธารณูปโภค
ของชุมชน ซึ่งจะกระทบต่องบประมาณท้องถิ่นในการหาสถานที่
ฝังกลบขยะและมีผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่ม
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โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ปานกลาง (2)

 โครงการก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดพืนที่ส้าหรับวางพักมูล
ฝอยรวมในพืนที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นส้านักงานชั่วคราว
และพืนที่พักผ่อนของผู้รับเหมา ต้องมีการกันบริเวณ มี
หลังคาป้องกันแดด ป้องกันฝน และปูพืนที่ด้วยวัสดุที่
ป้อ งกัน การปนเปื้ อ นสู่ สิ่ งแวดล้ อ ม และต้อ งมีการคั ด
แยกประเภทมูลฝอย
 การด้าเนิน การจัดการกับขยะทั่ว ไปและขยะรีไ ซเคิ ล
ก้าหนดให้ผู้รับเหมาติดต่อเทศบาลท้องถิ่นเข้าจัดเก็บ
ขยะมู ล ฝอยจากโครงการสั ป ดาห์ ล ะ 3 ครั ง โดยผู้
รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน

1.1.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ระดับผลกระทบต่้า (4 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ปานกลาง (2)

มีคนงานสูงสุดประมาณ 100 คน โครงการมีมาตรการดูแลและ
ควบคุมคนงานในที่พักคนงาน ได้แก่
 ก้าหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลแรงงานต่างถิ่น
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชน
 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพืนที่โครงการ
 จัดให้ มีศูน ย์กลางในการรับเรื่อ งร้อ งเรียนและตอบข้ อ
ส งสั ย ข อ งปร ะ ช าช น แล ะ ห ากมี ก าร ร้ อ งเรี ย น
ผู้รับเหมาก่อสร้างจะ ต้องตรวจสอบและหาทางแก้ไ ข
ทันที พร้อมแจ้งกลับให้ชุม ชนและคณะกรรมการชุมชน
ทราบถึงข้อ เท็จจริงและการแก้ ไขปัญหาโดยด่ว นทัง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

มีข้อมูลแสดงถึงการเกิดอาชญากรรมในพืนที่โดยอ้างอิงจากสถานี
ต้ารวจภูธรอ้าเภอศรีราชาและสถานีตา้ รวจภูธรแหลมฉบัง ส่วน
ใหญ่เป็นคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (ได้แก่ คดีที่เกี่ยว กับอาวุธปืน การ
พนัน ยาเสพติด ปรามการค้าประเวณี สถานบริการ โรงแรม มีและ
เผยแพร่วตั ถุลามก) รองลงมาเป็นคดีที่มีการประทุษร้ายต่อทรัพย์
แต่ไม่มีหลักฐานเชิงประ จักษ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับโครงการ
ไม่มีผลต่อการเพิ่มอัตราป่วย และไม่กระทบต่องบประมาณ
ท้องถิ่น

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

1.1.6 น้าใช้การทดสอบท่อ


ระดับผลกระทบต่้า (2 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ต่า (1)

โครงการมีความต้องการน้าใช้ในการทดสอบท่อประมาณ 175.15
ลูกบาศก์เมตร จากแหล่งน้าดับเพลิงของบริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด
(มหาชน) ซึ่งรับน้าจากอ่างเก็บน้าบางพระ อ่างเก็บน้าหนองค้อ
และ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ้ากัด (IPT) ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือไทยออยล์ จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้าของชุมชน
น้อย

เมื่อพิจารณาปริมาณความเพียงพอของน้าใช้ส้าหรับกิจ กรรมนีใน
กรณีที่ไทยออลย์เกิดเหตุร้ายแรงที่สุดจะใช้น้า 1,200 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง อย่างน้อยเป็นเวลา 6 ชั่วโมง รวมความต้องการ
7,200 ลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณากรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในพืนที่
ไทยออยล์ในช่วงเวลาที่มีการทดสอบถังโดยใช้แรงดันน้า พบว่า
ปริมาณน้ายังมีความเพียงพอและไม่สง่ ผลกระทบต่อการใช้น้าของ
ไทยออยล์กรณีฉุกเฉินดังกล่าว ทังนีเนื่องจากบ่อเก็บน้าดับเพลิง
ของไทยออยล์มีปริมาตรกักเก็บต่้าสุดถึง 23,267 ลูกบาศก์เมตร
ในขณะที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีปริมาณความต้องการน้าดับเพลิง
รวมเพียง 3,375.15 ลูกบาศก์เมตร และน้าที่โครงการน้ามาใช้นี
เป็นคนละส่วนกับน้าใช้ของชุมชน จึงไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรา
ป่วย งบประมาณของหน่วยงานท้องถิน่

1.1.7 อุบัติเหตุ


ระดับผลกระทบต่้า (4 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ปานกลาง (2)

จากการรวบรวมสถิติการตายจากอุบตั ิเหตุ ในจังหวัดชลบุรี จาก
ส้านัก งานสาธารณสุข พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากจราจร
อุบัติเหตุที่ชุม ชนอาจจะได้รับขณะทีม่ ีกิจกรรมการก่อสร้างน่าจะ
เกิดขึนจากอุบัติเหตุจากการขนส่งจากจ้านวนรถเพิ่มขึนในช่วง
ก่อสร้าง 15 คันต่อวัน นอกจากนีโครงการมีมาตรการในการก้ากับ
ผู้รับเหมาเพื่อลดอุบัติเหตุจากการขนส่งของโครงการอย่าง
เคร่งครัด เช่น
 ควบคุมให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และกวดขั น มาตรการด้ า นความ
ปลอดภัยในการขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 จ้ากัด ความเร็วรถบรรทุ กวัส ดุก่อ สร้างและเครื่อ งจักร
และรถรับส่งคนงานก่อสร้างในพืนที่โครงการและชุมชน
ไม่ เ กิ น 00 กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง และต้ อ งเป็ น ไปตามที่
กฎหมายก้าหนดเมื่อแล่นในถนนสาธารณะทั่วไป และมี
บทลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดเมื่อมีการฝ่าฝืนหรือ
เมื่อคนขับถูกตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
จากมาตรการดังกล่าวจึงท้าให้สามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
ลงได้

จากการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเรือ่ งร้องเรียนของ
โครงการ พบว่า ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างไม่มีสถิตชิ ัดเจนที่มี
ความสัมพันธ์กับการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ เมื่อพิจารณา
จ้านวนรถขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึนเพียง 15 คันต่อวัน และมี
มาตรการในการก้ากับดูแลผู้รับเหมา จะมีโอกานเพิ่มอัตราป่วย
เล็กน้อยและเพิ่มอัตราตาย แต่ไม่กระทบต่องบประมาณท้องถิ่น
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1.1.8 การเกิดโรคติดเชือ/โรคติดต่อ


ระดับผลกระทบต่้า (4 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ปานกลาง (2)

ในระยะก่อสร้างจะมีคนงานเข้ามาในพืนที่สูงสุดวันละ 100 คน
ตลอดระยะการก่อสร้าง (ประมาณ 16 เดือน) มีมาตรการป้องกัน
ผลกระทบจากโรคติดต่อ ดังนี
 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นเป็น
หลั กหากไม่ได้ให้ ใช้แรงงานต่างถิ่นที่ต้อ งมีการตรวจ
สุขภาพก่อน และไม่มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้าท้างาน
 ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาของโครงการจั ด การอบรมให้
ความรู้และค้าแนะน้าแก่คนงานก่อสร้างในการป้องกัน
โรค โดยขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลในพืนที่
 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดหน่วยปฐมพยาบาลเบืองต้นและ
ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ในกรณีที่ต้องส่ง
ต่อ ผู้ป่ว ย และก้าหนดให้ โ ครงการเก็บรวบรวมขยะที่
เกิดขึ นทังหมดและส่ งให้ห น่วยงานส่ วนท้องถิ่น น้าไป
ก้าจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม

เนื่องจากในปัจจุบันสถิติการเจ็บป่วยในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี
และอ้าเภอศรีราชา พบว่า การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชือมีแนวโน้ม
สูงขึนทุกปี เช่น ภูมิคุ้มกันบกพร่อง วัณโรค อาจท้าให้เกิดการ
สะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่อชุมชนในพืนที่และนอกพืนที่ที่มี
อาณาเขตติดต่อกัน

1.1.9 ความเพียงพอของสถานบริการสุขภาพ


ระดับผลกระทบต่้า (4 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ปานกลาง (2)

มีคนงานประมาณ 100 คน ซึ่งเป็นจ้านวนคนงานที่ไม่มากนัก อีก
ทังโครงการมีมาตรการป้องกันในด้านการเพิ่มภาระของสถาน
บริการสุขภาพ เช่น
 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นเป็น
หลั กหากไม่ได้ให้ ใช้แรงงานต่างถิ่นที่ต้อ งมีการตรวจ
สุขภาพก่อน ก้าหนดให้ผู้รับเหมาของโครงการจัดการ
อบรมให้ความรู้และค้าแนะน้าแก่คนงานก่อสร้างในการ
ป้องกันโรคโดยขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลใน
พืนที่
 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดหน่วยปฐมพยาบาลเบืองต้นและ
ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ในกรณีที่ต้องส่ง
ต่อผู้ป่วย

การมีคนงานก่อสร้างเข้ามาในพืนที่ 100 คน อาจเพิ่มภาระของ
สถานบริการสุขภาพในพืนที่ แต่จะไม่ท้าให้ภาพรวมในพืนที่ด้าน
อัตราก้าลังเพิ่มขึนอย่างมีนัยส้าคัญ รวมทัง
โครงการมีการจัดเตรียมปฐมพยาบาลเบืองต้นในพืนที่กอ่ สร้างซึ่ง
สามารถลดภาระของสถานบริการสุขภาพได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็
ตามสามารถเพิ่มอัตราป่วย และอาจกระทบต่องบประมาณของ
หน่วยงานรับผิดชอบในพืนที่

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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1.1.10 ความวิตกกังวลจากกิจกรรมก่อสร้าง


ระดับผลกระทบต่้า (2 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ต่า (1)

เมื่อพิจารณาจากแบบประเมินผลจากการประชุมกลุ่มย่อยของ
โครงการ ซึ่งมีตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม
ประมาณ 401 คน พบว่ามีผู้ที่เห็นด้วยกับมาตรการฯ ที่เสนอแนะ
เพิ่มเติมมากกว่าร้อยละ 90 อีกทังในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบฯ ได้ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและ
แผนงานการก่อสร้างโครงการ รวมทังมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ชุมชนทราบ เพื่อลดความวิตก
กังวลและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพิ่มมากขึน
รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนภายนอกสามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน
ร้าคาญอันคาดว่าเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการได้ โดยผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เอกสาร หรือร้องเรียนโดย ตรง
ตลอดจนท้าการสอบถามผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึนจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มี
กิจกรรมก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น ช่วงการวางฐาน
ราก เป็นต้น พร้อมทังน้าผลทีไ่ ด้มาปรับปรุงการด้าเนินงาน ดังนัน
จึงท้าให้โอกาสที่ประชาชนจะเกิดความกังวลต่อโครงการจึงอยู่ใน
ระดับน้อย

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรมเป็นสาเหตุการป่วยอยู่ใน
ล้าดับท้ายๆ ของสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรคตามรายงานฯ
นอกจากนีเมื่อพิจารณาแนวโน้มของการเจ็บป่วย พบว่า สถิติการ
เจ็บป่วยจากสาเหตุดังกล่าวในจังหวัดชลบุรีมีแนว โน้มเพิ่มขึนไม่
มากนัก จึงไม่มีผลต่อการเพิ่มอัตราป่วย
ไม่จ้าเป็นต้องมีการหยุดงาน ไม่กระทบต่องบประมาณของท้องถิ่น

1.2) ระยะก่อสร้าง
1.2.1 อุบัติภัย


ระดับผลกระทบต่้า (4 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ปานกลาง (2)

กิจกรรมการขนถ่ายมีโอกาสในการก่อให้เกิดอุบัติภัย อีกทังสถิติ
การรั่วไหลในพืนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน นอกจากนี เมื่อพิจารณาสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับท่อของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่า มีจ้านวน 22 ครัง ซึ่งในการ
รั่วไหลที่ผ่านมาไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจนเกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม โครงการมีระบบในการ
ออกแบบที่ได้มาตรฐานและมีระบบปิดและตัดแยกฉุกเฉิน
(Emergency Release Coupler: ERC) และวาล์วหยุดการขนถ่าย
ฉุกเฉิน (Emergency Shut Off Valve: ESD) ท้าให้โอกาสการ
รั่วไหลจนท้าให้เกิดการติดไฟจึงมีโอกาสน้อยมาก ตลอดจนแนว
ท่อทังหมดอยู่ภายในพืนที่ ปตท. และพืนที่โรงกลัน่ น้ามันเอสโซ่
ซึ่งมีมาตรการที่ควบคุมมิให้มีแหล่งก้าเนิดประกายไฟหรือเปลวไฟ
ในพืนที่โครงการ ดังนันโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลจนท้าให้เกิดการ
ติดไฟจึงอยู่ในระดับต่้า

เพิ่มอัตราป่วย มีการบาดเจ็บ มีจ้านวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่อ
การด้าเนินงาน กระทบต่อชุมชนในพืนที่และ/พืนที่ใกล้เคียง เมื่อ
พิจารณาสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มของ
สาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อ เนื่อง และอ้าเภอศรีราชา ซึ่งมี
จ้านวนผู้เสียชีวิต จ้าแนกรายสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุสูง
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2.2 ความวิตกกังวลจากการขนถ่ายพาราไซลีน


ระดับผลกระทบต่้า (2 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ต่า (1)

เมื่อพิจารณาจากแบบประเมินผลจากการประชุมกลุ่มย่อยของ
โครงการ ซึ่งมีตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม
ประมาณ 401 คน พบว่ามีผู้ที่เห็นด้วยกับมาตรการฯ ที่เสนอแนะ
เพิ่มเติมมากกว่าร้อยละ 90 อีกทังในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบฯ ด้านความปลอดภัย ดังนี
 ก้าหนดให้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การปฏิบัติ
กรณีเกิดอุบัติเหตุการระเบิด อัคคีภัย การรั่วไหลของ
เคมี ภั ณ ฑ์ เ หลวและอุ บั ติ เ หตุ ต่ า งๆ อย่ า งสม่้ า เสมอ
ร่วมกับชุมชนใกล้ เคียงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
 มีการตรวจสอบประสิ ท ธิภ าพและซ่อ มบ้า รุงอุ ปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการด้าเนินกิจกรรม โดยการบ้ารุงรักษา
อย่างสม่้าเสมอ (Preventive Maintenance)
 จัดให้ มีศูน ย์กลางในการรับเรื่อ งร้อ งเรียนและตอบข้ อ
สงสั ย ของประชาชนและหากมี ก ารร้ อ งเรี ย น ทาง
โครงการต้องตรวจสอบและหาทางแก้ไขทันที และต้อง
แจ้ งกลั บให้ ชุม ชนทราบถึง ข้ อ เท็จ จริง และการแก้ ไ ข
ปัญหาโดยเร็ว
 จัดให้มีการเยี่ยมชมโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และอาจให้ตัวแทนชุมชนหรือผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการ
ติด ตามตรวจสอบการด้าเนินการตามมาตรการฯ
 เผยแพร่ ผ ลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้
ประชาชนในพืนที่รับทราบ
ดังนันจึงท้าให้โอกาสที่ประชาชนจะเกิดความกังวลต่อ
โครงการจึงอยู่ในระดับน้อย

แม้ว่าภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรมเป็นสาเหตุของการ
เจ็บป่วยอยู่ในล้าดับท้ายๆ ของสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรคตาม
รายงานฯ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวโน้มของการเจ็บป่วย
พบว่า สถิติการเจ็บป่วยจากสาเหตุดัง กล่าวในจังหวัดชลบุรีมี
แนวโน้มเพิ่มขึนไม่มากนัก จึงไม่มีผลต่อการเพิ่มอัตราป่วยไม่
จ้าเป็นต้องมีการหยุดงาน ไม่กระทบต่องบประมาณของท้องถิ่น

การรับสัมผัสพาราไซลีน
จากการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง พบว่า ผลการประเมินความ
เสี่ยง HQ และพืนที่เสี่ยงจากการรับสัมผัสสารพาราไซลีนระยะยาวมีค่าต่้ากว่า 1 เมื่อพิจารณาความ
เข้มข้นสูงสุดเฉลี่ย 1 ปี บริเวณชุมชนที่เป็นแหล่งอ่อนไหวในการได้รับผลกระทบ ได้แก่ ชุมชนบ้านแหลม
ฉบัง ชุมชนบ้านทุ่ง และชุมชนบ้านอ่าวอุดม จะมีค่าความเสี่ยงสุขภาพต่้ากว่าค่าที่ยอมให้เกิดได้ 250,
345 และ 384 เท่า ตามล้าดับ (ตารางที่ 4.11-9) ซึ่งสรุปได้ว่าค่าความเสี่ยงสุขภาพสูงสุดที่ก่อให้เกิดโรค
อื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็งบริเวณแหล่งอ่อนไหวที่จะได้รับผลกระทบยังมีค่าต่้ากว่าค่าที่ยอมให้เกิดได้ที่ยอมให้
เกิดได้ถึง 250-384 เท่า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 4.11-9 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง (HQ) จากการรับสัมผัสสาร
พาราไซลีน เฉลี่ย 1 ปี สูงสุด ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
พื้นที่

ความเข้มขันของพาราไซลีน
เฉลี่ย 1 ปี สูงสุด
(คาดการณ์จากแบบจาลอง)
(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

Hazard Quatient
(RfC1/ = 100 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร)

ความเสี่ยงสุขภาพต่อการเกิดโรคอื่น
ที่ไม่ใช่มะเร็ง

0.40
0.29
0.26

4.0x10-3
2.9x10-3
2.6x10-3

ต่้ากว่าค่าที่ยอมให้เกิดได้ 250 เท่า
ต่้ากว่าค่าที่ยอมให้เกิดได้ 345 เท่า
ต่้ากว่าค่าที่ยอมให้เกิดได้ 384 เท่า

พื้นที่อ่อนไหว
ชุมชนแหลมฉบัง
ชุมชนบ้านทุ่ง
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม

2) ผลกระทบต่อคนงาน/พนักงาน
2.1) ระยะก่อสร้าง
2.1.1 สุขาภิบาลที่พักอาศัย


ระดับผลกระทบต่้า (4 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ปานกลาง (2)

ในการวางท่อพาราไซลีนในครังนีมีคนงานสูงสุด 100 คน นอกจาก เพิ่มอัตราป่วย มีการบาดเจ็บมีจ้านวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่อ
โครง การจะก้าหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ งบประมาณ มีการหยุดงาน กระทบต่อการผลิต กระทบต่อชุมชนใน
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้ยึดถือเป็นหลักตาม พรบ.ความ
พืนที่
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ.
2554 และกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แล้ว
โครงการยังก้าหนดให้มีมาตรการความปลอดภัยภายในที่พัก
คนงาน ซึ่งระบุไว้ในคู่มือกฎระเบียบความปลอด ภัยในการท้างาน
ส้าหรับพนักงานผู้รับเหมาโครงการ ซึง่ จะเป็นการเน้นด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้คนงานมีสุขอนามัยที่ดีและป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในที่พักคนงาน ดังนันจึงน่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสุขาภิบาลในที่พักอาศัยในระดับต่้า

2.1.2 ผลกระทบด้านฝุ่นและเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง


ระดับผลกระทบต่้า (2 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ต่า (1)

โครงการจะมีกิจกรรมการก่อสร้าง 16 เดือน ซึ่งท้าให้มีแนวโน้มที่ จากการตรวจวัดฝุน่ ละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและฝุ่นขนาดเล็กกว่า
จะเกิดผลกระทบด้านฝุ่นและเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างต่อคนงานที่ 10 ไมครอน บริเวณหน้าอาคารลานถังน้ามัน (บทที่ 3) มีค่าอยู่ใน
ท้างานในพืนที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตามโครงการมีมาตรการในการ
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ และการคาดการณ์ความเข้มข้น
ป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุน่ ละออง เช่น ฉีดพรมน้าบริเวณ
ของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดจากการก่อสร้าง พบว่า
พืนที่ก่อสร้าง และถนนภายในโครงการอย่างน้อยวันละ 2 ครัง
มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน อีกทังฝุ่นละอองจากการก่อสร้างส่วนใหญ่
ส่วนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียง เช่น ตรวจสอบ
เป็นฝุ่นใหญ่ ซึ่งฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-15
และซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ และยานพาหนะต่าง ๆ
ไมครอน ไม่เป็นอันตรายต่อปอดเนื่องจากฝุ่นดังกล่าวจะตกค้าง
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โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ต่า (1)

อย่างสม่้าเสมอ ก้ากับให้คนงานใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
ประเภทอุดหูในพืนที่ที่มีเสียงดัง และก้าหนดระยะเวลาการท้างาน
ของคนงาน/พนักงานที่ได้รับเสียงดังจากกิจกรรมก่อสร้างให้อ้างอิง
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

บนเยื่อบุหลอดลมเป็นส่วนใหญ่และร่างกายขับออกมาสู่ภายนอก
ปอดได้ในขณะที่ฝนุ่ ละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-5 ไมครอน
เป็นกลุ่มของฝุ่นส่วนใหญ่ที่เข้าถึงถุงลมของปอดได้และท้าให้
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากเนือเยื่อของปอดได้ ส่วนฝุ่นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 0.5 ไมครอน ส่วนใหญ่จะลอยแขวนอยู่
ในอากาศจึงถูกขับออกมาจากปอดพร้อมๆ กับลมหายใจ โอกาสที่
จะตกลงบนถุงลมจึงมีน้อยมาก
ส่วนระดับเสียง เสียงที่สัมผัสแล้วเกิดอันตรายต่อการได้ยินทาง
Occupational Safety and Health Administration- OSHA และ
American Conference of Government Industrial HygienistACGIH ก้าหนดระดับเสียงที่อาจได้ยนิ หรือสัมผัสในระยะเวลา 8
ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) และไม่อนุญาตให้สัมผัส
เสียงดังเกิน 115 เดซิเบล (เอ) ภายใน 15 นาที และในการท้างาน
8 ชั่วโมงต่อวัน จะต้องมีระดับความดังเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
(เอ) และหากได้รับระดับเสียงเกิน 140 เดซิเบล (เอ) จะท้าให้เยื่อ
แก้วหูขาดได้ แต่อย่างไรก็ตามจากมาตรการฯ ที่ก้าหนด จึงคาดว่า
การเจ็บป่วยไม่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากโครงการ และไม่
กระทบต่องบประมาณของหน่วยงานท้องถิ่น และระบบ
สาธารณูปโภค

2.1.0 อุบัติเหตุ


ระดับผลกระทบต่้า (4 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ปานกลาง (2)

ในการก่อสร้างท่อพาราไซลีนเพิ่มเติมมีคนงานสูงสุด 100 คน เมื่อ เพิ่มอัตราป่วย มีการบาดเจ็บมีจ้านวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่อ
พิจารณาเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ
งบประมาณ มีการหยุดงาน กระทบต่อการผลิต กระทบต่อชุมชนใน
สิ่งแวดล้อมในการท้างานที่โครงการฯ ก้าหนดเพื่อให้บริษัท
พืนที่
ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ยึดถือเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึนตาม พรบ.ความปลอดภัยอา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 และ
กฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการท้างาน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2553 นอกจากนี ในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาได้
ก้าหนดให้ผู้รับเหมาด้าเนินการตามคู่มือกฎระเบียบความ
ปลอดภัยในการท้างาน รวมทังมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ในการท้างานก่อนเริ่มปฏิบัติงานในช่วงเช้า ดังนันจึงท้าให้เกิดผล
กระทบจึงอยู่ในระดับต่้า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

2.2) ระยะด้าเนินการ
2.2.1 อุบัติเหตุ-อุบัติภัย


ระดับผลกระทบต่้า (4 คะแนน)

โอกาสของการเกิด: น้อย (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา: ปานกลาง (2)

กิจกรรมการขนถ่ายมีโอกาสในการก่อให้เกิดอุบัติภัย อีกทังสถิติ
เพิ่มอัตราป่วย มีการบาดเจ็บมีจ้านวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่อ
การรั่วไหลในพืนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน อย่างไรก็ตามโครงการมีการ งบประมาณ มีการหยุดงาน กระทบต่อการผลิต กระทบต่อชุมชนใน
ออกแบบระบบด้านความปลอดภัยทีไ่ ด้ตามมาตรฐาน Thai Oil
พืนที่
Standard (TOSS) นอกจากนีทางโครงการยังมีการเตรียมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุค คลในการท้างาน ตลอดจนแผนฉุกเฉิน
การจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยไว้ด้วย รวมทังสวัสดิการให้กับพนักงาน
อย่างน้อยตามที่กฎหมายก้าหนด พร้อมกันนี โครงการมีการท้า
สัญญากับโรงพยาบาลในพืนที่ใกล้เคียงในการเข้าช่วยเหลือกรณี
เกิดอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที โดยเมื่อพิจารณาสถิติการเกิด
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับท่อของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างปี พ .ศ.
2545-2556 พบว่ามีจ้านวนการเกิดอุบัติเหตุจากท่อ 22 ครัง ซึ่งใน
การรั่วไหลดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจนเกิด
ผลกระทบต่อพนักงานแต่อย่างใด

การรับสัมผัสพาราไซลีนของพนักงาน
เมื่อน้า ค่าความเข้ มข้นสู งสุดเฉลี่ย 8 ชั่ วโมง ของพาราไซลีนจากแบบจ้าลองฯ ณ จุดพื นที่โครงการ
(รูปที่ 4.11-2) มาเปรียบ เทียบกับค่าความเข้มข้นของสารที่ยอมให้รับได้ของพนักงาน ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ย
ตามเวลา โดยพิจารณา 8 ชั่วโมง ของการท้างานในแต่ละวัน และ 40 ชั่วโมงใน 1 สัปดาห์ (ค่า PELTWA) (ตารางที่ 4.11-13) พบว่าในขณะด้าเนินงานตาม ปกติของโครงการมีค่าความเข้มข้นจากการ
คาดการณ์ โ ดยแบบจ้าลองต่้ากว่า ค่า PEL-TWA ดัง นันจึ งประเมินว่ าพนักงานของโครงการจะได้รั บ
ผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหยจากโครงการในระดับต่้า
ตารางที่ 4.11-13 ผลการประเมินการรับสัมผัสสารพาราไซลีน เฉลีย่ 8 ชั่วโมง จากโครงการและค่า PEL-TWA
ชนิดของสารอินทรีย์
ระเหย
ไซลีน (Xylene)

TWA (Time Weighted Average) ของสาร Xylene*
(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
1/
OSHA
ACGIH2/
NIOSH3/
ไทย4/
435,000
435,000
435,000
435,000
(100 ppm)
(100 ppm)
(100 ppm)
(100 ppm)

ความเข้มข้นของพาราไซลีน
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในพื้นที่โครงการ
(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
693.95

หมายเหตุ: * ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของ Xylene
1/ อ้างอิง จาก OSHA Regulation Standards- 29 CFR Part 1910.1000 Table Z-1, Z-2 ที่ www.osha.gov เมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
2/ อ้างอิง จาก ACGIH: Threshold Limit Value for Chemical Substance and Physical Agents and Biological Exposure Indices 2010
3/ อ้างอิง จาก NIOSH Publication Number 2005-149 www.cdc.gov/niosh
4/ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท้างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
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ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

สรุปผลการประเมินระดับผลกระทบเชิงลบ
ชุมชน
ผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงการ ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจมีผลต่อสุขภาพ
อนามัยของชุมชนสรุปในตารางที่ 4.11-11
ตารางที่ 4.11-11 สรุปผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบจากการดาเนินงานโครงการต่อชุมชน
ประเด็นผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
น้าขุ่นจากการขุดร่องเพื่อวางท่อ
พาราไซลีน

กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มประมง

ฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง

สมาชิกในชุมชน

เสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง

สมาชิกในชุมชน

การก้าจัดขยะทั่วไป

สมาชิกในชุมชน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สมาชิกในชุมชน

น้าใช้ในการทดสอบท่อ

สมาชิกในชุมชน

อุบัติเหตุ

สมาชิกในชุมชน

การเกิดโรคติดเชือโรคติดต่อ/

เด็ก หญิงตังครรภ์
ผู้สูงอายุ

ความเพียงพอของสถานบริการสุขภาพ

สมาชิกในชุมชน

ความกังวลจากกิจกรรมก่อสร้าง

สมาชิกในชุมชน

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

ระดับผลกระทบ

ผลการประเมินสารแขวนลอยจากการขุดร่อง
แหล่งไวต่อผลกระทบจากความขุ่น
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ
ผลการประเมินฝุ่นละอองที่ชุมชน
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ
ผลการประเมินระดับเสียงที่ชุมชน
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ
การเพิ่มขึนของจ้านวนคนงาน
ศักยภาพของท้องถิ่นในการจัดการ
การดูแลที่พักคนงาน/พืนที่ก่อสร้าง
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ
การเพิ่มขึนของจ้านวนคนงาน
การดูแลคนงาน
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ
ปริมาณความต้องการน้าส้าหรับกิจกรรมการ
ทดสอบระบบ
ศักยภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
จ่ายน้า
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ
จ้านวนเที่ยวในการขนส่งวัสดุกอ่ สร้าง
สถิติสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
การเพิ่มขึนของจ้านวนคนงาน
การควบคุมผู้รับเหมา
อัตราป่วย
การอบรมคนงานเรื่องสุขอนามัยและการ
ป้องกันโรค
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ
การเพิ่มของจ้านวนคนงาน
อัตราป่วยและโรคจากการท้างาน
ศักยภาพในการให้บริการของสถานบริการ
สุขภาพ
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ
แบบประเมินความเพียงพอของมาตรการฯ
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ

ต่้า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ต่้า
ต่้า
ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า
ต่้า

ต่้า

ต่้า
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.11-11 สรุปผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบจากการดาเนินงานโครงการต่อชุมชน (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
ระยะดาเนินการ
การรับสัมผัสพาราไซลีน

อุบัติภัย

ความกังวลจากการขนถ่ายพาราไซลีน

กลุ่มเสี่ยง
สมาชิกในชุมชน

เด็ก หญิงตังครรภ์
ผู้สูงอายุ ผู้ทุพลภาพ
สมาชิกในชุมชน
สมาชิกในชุมชน

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

ระดับผลกระทบ

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอืน่ ที่
ไม่ใช่มะเร็ง (HQ)
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ
ลักษณะของผลกระทบจากการรั่วไหล
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ
การซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน
แบบประเมินความเพียงพอของมาตรการฯ
มาตรการป้องกันฯ ของโครงการ

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ผลกระทบเชิงบวก
ผลกระทบสุขภาพเชิงบวกต่อชุมชนและคนงาน/พนักงานของโครงการที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึนจากการ
พัฒนาโครงการ สรุปได้ดังตารางที่ 4.11-12

ตารางที่ 4.11-12 ระดับผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพที่มีศักยภาพและนัยสาคัญ
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ/ระยะของโครงการ
ชุมชน/ระยะก่อสร้างและด้าเนินการ

คนงาน/ระยะก่อสร้าง

ประเด็นผลกระทบเชิงบวก
การจ้างงาน
รายได้
การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาและอาชีพ
แรงงานสัมพันธ์ (เกิดกลุ่มทางสังคมท้าให้มีประโยชน์ในเรือ่ งการดูแล
สุขภาพ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดอาชญากรรมและ
ทะเลาะวิวาท เป็นต้น)

4.11.1.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระยะก่อสร้าง
เมื่อพิจารณากิจกรรมการก่อสร้างในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ การวางท่อส่งสารพาราไซลีนทังบนบก
และใต้ทะเล และการติดตัง Loading Arm เพื่อขนถ่ายพาราไซลีนบริเวณท่าเทียบเรือกลางทะเลหมายเลข
5 การด้ าเนิ น การก่ อ สร้ า งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลสารหรื อ ผลกระทบอย่ างมี นั ยส้ า คั ญ ต่อ คุ ณภาพอากาศใน
บรรยากาศและเสียงบริเวณพืนที่อ่อนไหว แต่อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างได้
หากการดูแลสภาพแวดล้อมท้างานไม่เหมาะสม เนื่องจากคนงานก่อสร้างจ้าเป็นต้องปฏิบัติงานอยู่ใน
พืนที่บริเวณนัน ซึ่งสามารถพิจารณาผลกระทบจากกิจ กรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนงาน
ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) ฝุ่นละอองในพืนที่ก่อสร้าง
กิจกรรมในระยะก่อสร้างที่ท้าให้เกิดฝุ่นละออง ได้แก่ การขุดเจาะดินเพื่อวางโครงสร้างรองรับ
แนวท่อบนพืน ที่ตามแนววางท่อที่เตรียมไว้แล้ว รวมทังฝุ่นและควันจากขันตอนการตัดและ
เชื่อมโลหะ เป็นต้น ซึ่งผลกระทบจากการสัมผัสฝุ่นละออง คือ การระบายเคืองระบบทางเดิน
หายใจ การระคายเคื อ งตา เป็ น ต้ น ทั งนี โครงการได้ มี ม าตรการในการป้ อ งกั น และลด
ผลกระทบ เช่น การฉีดพรมน้าเพื่อลดฝุ่น ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อาทิ หน้ากากกันฝุ่นและสวมใส่เสือผ้าที่มิดชิด รัดกุม เป็นต้น ทังนีฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
จะเกิดขึนหลักบริเวณที่มีการก่อสร้างท่อบนบกระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เท่านัน ใน
ส่วนที่เป็นการก่อสร้างท่อใต้ทะเลผลกระทบจะเกิดขึนน้อยมาก
2) ระดับเสียง
คนงานก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการขุดเจาะดิน การตัดท่อและเชื่อมท่อซึ่ ง
ผลจากกิจกรรมดังกล่าวอาจท้าให้คนงานมีสมรรถภาพการได้ยินลดลง หากไม่มีมาตรการ
ป้องกันที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้ก้าหนดมาตรการให้คนงานก่อสร้างต้องสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่ท้า จึงประ เมินว่าผลกระทบด้าน
เสียงที่เกิดกับคนงานจะอยู่ในระดับต่้า
3) ความเข้มแสงสว่าง
กิจกรรมในระยะก่อสร้าง เช่น การเชื่อมชินส่วนโลหะ จ้าพวกระบบท่อต่าง ๆ อาจท้าให้เกิด
แสงจ้าในระหว่างการเชื่อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน โดยท้าให้เกิดอาการสายตา
พร่ามัวหรือแสบตาได้ และอาจน้าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ อย่างไรก็ตามโครงการได้เตรียม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ กระบังหน้า (Face Shield) ส้าหรับช่างเชื่อม งาน
ตัดเหล็ก และงานเจีย เพื่อป้องกันสายตาจากแสงจ้าได้ ซึ่งจะท้าให้ผลกระทบอยู่ในระดับต่้า
4) การเกิดอุบัติเหตุ
กิจกรรมก่อสร้างของโครงการมีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงมีการท้างานใต้
ทะเล ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานจากสภาพแวดล้อมในพืนที่ท้างาน
ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในการท้างานที่โครงการฯ ก้าหนดเพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างยึดถือเป็นหลักเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึนตาม พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการท้างาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 นอกจากนี ในการปฏิบัติงานของผู้ รับเหมาได้ก้าหนดให้ผู้รับเหมา
ด้าเนินการตามคู่มือกฎระเบียบความปลอดภัยในการท้างาน รวมทังมีการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยในการท้างานก่อนเริ่มปฏิบัติงานในช่วงเช้า ดังนันจึงท้าให้เกิดผลกระทบจึง
อยู่ในระดับต่้า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ระยะดาเนินการ
ลักษณะงานในระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชาจะมีการขนถ่ายสารพาราไซลีนซึ่งยังไม่เคยมีการ
ขนถ่ายผ่านทางท่าเทียบเรือของคลังน้ามันศรีราชามาก่อน แต่กิจกรรมที่เกิดขึนจะไม่ต่างจากปัจจุบัน ที่
พนักงานและผู้รับเหมามีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับการสูบถ่ายน้ามัน/ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากเรือเข้าสู่
ถังเก็บที่โดยปกติพนักงานจะท้างานผ่านทางห้องควบคุม (Control Room) ซึ่งเป็นห้องปิดแต่อาจต้องมี
การออกไปตรวจสอบที่หน้างานเป็นระยะ ซึ่งพนัก งานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ตามกฎระเบียบที่วางไว้ นอกจากนีโครงการได้ก้าหนดขันตอนในการปฏิบัติงานด้านต่ าง ๆ เพื่อป้องกัน
ควบคุมและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึนไว้อย่างครอบคลุม ตลอดจนมีการจัดเตรียมถัง
ดับเพลิงเพิ่มเติมบริเวณท่าเทียบเรือที่มีการขนถ่ายพาราไซลีน และมีการซ้อมการดับเพลิงเป็นประจ้า
ดังนัน จึงประเมินได้ว่าสภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนั กงานจะได้รับการคุ้มครองป้องกัน
หรือหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึน โครงการก็มีมาตรการในการจัดการผลกระทบรองรับไว้แล้วตามมาตรฐาน
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ค่าความเข้มข้นสูงสุด 693.95 ไมโครกรัม ลูกบาศก์เมตร พิกดั 704138.81, 1449458.25)

รูปที่ 4.11-2 เส้นระดับความเข้มข้นของ Paraxylene เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงการ
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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4.12 การประเมินอันตรายร้ายแรง
4.12.1 บทนา
การประเมินอันตรายร้ายแรงเป็นขันตอนที่ส้าคัญอย่างยิ่งขันตอนหนึ่งในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ เพื่อประเมินความรุนแรงและพืนที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบกรณีเกิดเหตุการณ์ในสภาวะ
การด้ า เนิ น งานผิ ด ปกติ ห รื อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ ท้ า ให้ เ กิ ด การรั่ ว ไหลของสารพาราไซลี น ใน
กระบวนการประเมินความเสี่ยง ที่ปรึกษาได้ด้าเนินการศึกษา วิเคราะห์และประเมินโอกาสความน่าจะ
เป็นของการรั่วไหล และการติดไฟ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางมาตรการป้องกั นแก้ไขและลดผล
กระทบ โดยพิจารณาตามตามแนวทางการศึกษาด้านความเสี่ยงกรณีโครงการอุตสาหกรรมของส้านัก
งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API)
ธนาคารโลก (World Bank) องค์กรป้องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (U.S.EPA) และองค์กรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตและวิธีการศึกษาดังแผนภูมิในรูปที่ 4.12-1 สรุปได้ดังนี
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การจ้าแนกความเสี่ยง/อันตรายร้ายแรง
(Hazard Identification)

ทบทวน/ตรวจสอบจาก
- รายละเอียดของโครงการ
- ขันตอนการด้าเนินการ
- มาตรการตรวจสอบของโครงการ

การสมมุติ กรณีการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นไปได้
(Scenario Assumption)

การหาโอกาสการเกิด
ของแต่ละเหตุการณ์
(Probability Analysis)

การค้านวณระดับความรุนแรง
ในแต่ละเหตุการณ์
(Consequence Analysis)

ทบทวนเอกสารจาก
- ขันตอนการด้าเนินการ
- รายละเอียดโครงการ
- เคมีภัณฑ์ทใี่ ช้ในการขนถ่าย

ตามแนวทางของธนาคารโลก/API
- อ้างอิงเอกสาร/ผลงานวิจัย/
รายงานที่เกี่ยวข้อง
- ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุของกิจการ
ที่ใกล้เคียงโครงการ
- การค้านวณ

การประมาณค่าความเสี่ยง
(Risk Analysis)
การพิจารณามาตรการ
แผนรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉินขององค์กร

การหาแนวทาง/มาตรการ
เพื่อป้องกัน/ลดผลกระทบ
ความรุนแรงของการเกิดอุบัติภัย

ที่มา: ดัดแปลงจาก "Risk-Based Inspection Base Resource Document", API PUBLICATION 581, MAY 2000 และเอกสาร "Risk-based
Inspection", API RECOMMENDED PRACTICE 580, MAY 2002

รูปที่ 4.12-1

แผนภูมิขอบเขตและขั้นตอนการศึกษาด้านการประเมินอันตรายร้ายแรง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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4.12.2 การจาแนกความเสี่ยง/อันตรายร้ายแรง
4.12.2.1 คุณสมบัติของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
พาราไซลีน (p-Xylene) เมื่ออยู่ในอุณหภูมิภายนอกจะอยู่ในสถานะของเหลว ไม่มีสี มีกลิ่นอะโรมาติก
จั ด เป็ น ของเหลวไวไฟ น้ า หนั ก โมเลกุ ล เท่ า กั บ 106.17 มี จุ ด เดื อ ดเท่ า กั บ 138.5-141.5oC ความ
ถ่วงจ้าเพาะ (น้า=1) 0.864 ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) เท่ากับ 3.66 ไม่ละลายน้า จุดวาบไฟ 25 oC
และสามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิ 527oC ไอระเหยของสารสามารถแพร่กระจายออกไปถึงแหล่งจุด
ติดไฟและอาจเกิดการติดไฟและอาจเกิดการติดไฟย้อนกลับมา
4.12.2.2 การสมมุติ กรณีการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นไปได้
จากขันตอนการจ้าแนกความเสี่ยง/อันตรายร้ายแรง ประกอบด้วย การศึกษาคุณสมบัติของสารพาราไซลีน
ซึ่งเป็นของเหลวไวไฟ และการศึกษารายละเอียดการด้าเนินการของโครงการ สามารถจ้าแนกกิจกรรม
และพืนที่ที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ดังนี
กรณีเกิดการรัว่ ไหลบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ 5
พิจารณาการเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของสารพาราไซลีนจากกิจกรรมการขนถ่ ายจากเรือผ่านทาง
Loading Arm ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อขนถ่าย 10 นิว โดยก้าหนดให้ขอบเขตการรั่วไหลจ้ากัดอยู่
เฉพาะพืนที่ของท่าเทียบเรือ 5
กรณีเกิดการรั่วไหลบริเวณท่อขนถ่ายบนบก
พิจารณาการเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของสารพาราไซลีนจากกิจกรรมการขนถ่ายทางท่อที่อยู่บนฝั่ง
ซึ่งผ่านบริเวณพืนที่ บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) คลังน้ามันศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งท่อขนถ่ายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิว โดยพิจารณาต้าแหน่งที่มีโอกาสเกิดการ
รัว่ ไหล ได้แก่ บริเวณรอยข้อต่อและช่วงโค้งของแนวท่อ
แนวทางการศึกษาการรั่วไหลของสารพาราไซลีนในการศึกษาครังนี ใช้แนวทางการศึกษาตามเอกสาร
Risk-Based Inspection Base Resource Document, API Publication 581 (May 2000) ซึ่ ง แนวทาง
การศึกษาพิจารณาในกรณี ดังต่อไปนี


พืนที่ที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหล



ธรรมชาติการรั่วไหล มี 2 แบบ ได้แก่ การรั่วไหลอย่างทันทีทันใด (Instantaneous Release)
และการรั่วไหลต่อเนื่องอย่างช้า ๆ (Continuous Release)

การรั่วไหลอย่างทันทีทันใด (Instantaneous Release) มักจะเกิดขึนจากการรั่วไหลแตกหักหรือท่อขนถ่าย
ถูกท้าลายอย่างรุนแรงโดยบุคคลที่ 0 และมีโอกาสเกิดติดไฟแบบทันทีทันใด (Immediately Ignition) ทังนี
จากนิยามการเกิดการรั่วไหลทันทีทันใด (Instantaneous Release) โดยเอกสาร API 581,2000 ระบุว่า
การเกิ ด Instantaneous Release ได้ นั น จะต้ อ งเกิ ด จากการรั่ ว ไหลที่ มี ป ริ ม าณการรั่ ว ไหลมากกว่ า
10,000 ปอนด์ ในระยะเวลา 3 นาที (รูปที่ 4.12-2)
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ที่มา : API 581,2000

รูปที่ 4.12-2

การจากัดความลักษณะการรั่วไหลแบบต่าง ๆ

การรั่วไหลของการขนถ่ายสารพาราไซลีนบริเวณ Loading Arm และบริเวณท่อขนถ่ายบนบก พิจารณา
ขนาดรูรั่ วไหลและอั ตราการรั่ว ไหลจากเอกสาร API Publication 581 ซึ่ง ได้ ก้า หนดขนาดรู รั่ว เป็ น 4
ขนาด โดยแบ่งเป็นตัวแทนของรูรั่วขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และการแตกหัก ก้าหนดให้กรณีรั่ว
ไหลเป็นไปตามข้อก้าหนดการศึกษาการรั่วไหลของ API โดยระยะเวลาการรั่วไหลจะขึนอยู่กับระบบการ
รองรับเหตุฉุกเฉินของโครงการ ส้าหรับรายละเอียดการศึกษาการรั่วไหลทางท่อของโครงการได้แสดงไว้
ดังนี
ขนาดรูรั่ว

–
–
–
–

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
แตกหัก

ช่วงขนาดรูรั่วที่พิจารณา
0 – 1/4 นิว
1/4 - 2 นิว
2 – 6 นิว
> 16 นิว

ค่าที่นามาใช้
1/4 นิว
1 นิว
4 นิว
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ/รูรั่ว โดยสูงสุดไม่เกิน 16 นิว

ที่มา : API, API Publication 581, first edition, May 2000

การหาโอกาสการเกิด การรั่วไหลได้พิจารณาใช้แบบจ้า ลองประกอบกับแผนภาพต้นไม้ ( Fault Tree
Analysis) ดังแสดงในรูปที่ 4.12-3 พบว่ากรณีเกิดการรั่วไหลและติดไฟของของเหลวไวไฟ มีโอกาสเกิด
การติดไฟได้ 2 แบบ คือ การติดไฟแบบ Pool Fire และ การติดไฟแบบ Jet Fire อย่างไรก็ตาม การติด
ไฟแบบ Jet Fire ของของเหลวไวไฟจะเกิดได้ในสภาวะที่ของเหลวไวไฟถูกกักเก็บไว้ในภาชนะภายใต้
แรงดันสูงมาก ๆ ซึ่งสภาวะแรงดันภายในท่อขนถ่ายของโครงการฯ ไม่สามารถเกิดการติดไฟแบบ Jet
Fire ได้ (พิจารณาจากผลของแบบจ้าลองฯ) และจากข้อมูลรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลสถิติสาเหตุของการรั่วไหล พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจาก 0 สาเหตุหลัก คือ จากการกัดกร่อน การเลือก
วัสดุผิดประเภท และการกระท้าจากบุคคลที่สามโดยเจตนา แต่ทังนีเนื่องจากการพัฒนาโครงการฯ ได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลือกชนิด ประเภท ขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่าย
และจัดเก็บผลิตภัณฑ์สารเคมีต่าง ๆ ดังนัน การรั่วไหลจึงอาจเกิดได้จากสาเหตุเดียว คือ การกระท้าของ
บุคคลที่สาม
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

ในการคาดการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของสารพาราไซลีนของโครงการฯ ที่ปรึกษาได้พิจารณาใช้
แบบจ้ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นการค้ า นวณปริ ม าณการรั่ ว ไหลของสารเคมี ข องโครงการฯ โดยใช้
แบบจ้าลอง BREEZE HAZ ซึ่งเป็นแบบจ้าลองฯ ที่พัฒนาโดยบริษัท Trinity Consultants Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และใช้ แบบจ้าลอง EXPERT ซึ่งเป็นแบบจ้าลองฯ ย่อยของ BREEZE HAZ ใช้ในการ
ค้านวณการรั่วไหลของสารเคมีจากท่อที่สภาวะต่าง ๆ ก่อนน้าไปสู่การประเมินการติดไฟ (Fire) ส้าหรับ
ผลการคาดการณ์การรั่วไหลที่ขนาดรูรั่วไหลต่าง ๆ ของเหตุการณ์แสดงไว้ในตารางที่ 4.12-1
Instantaneous-Type Release
Final State
Liquid

Ignition

Pool Fire

No Ignition

Safe Dispersion

Continuous-Type Release
Pool Fire
Final State
Liquid

Ignition
Jet Fire
No Ignition

Safe Dispersion

ที่มา: API Publication 581 (2000)

รูปที่ 4.12-3 แผนภาพต้นไม้ (Event Tree Diagram) แสดงเหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ของของเหลวไวไฟ
ตารางที่ 4.12-1 อัตราการรั่วไหลของสารพาราไซลีนบริเวณท่อ Loading Arm ของท่าเทียบเรือ และบริเวณ
ท่อขนถ่ายบนบก (ความดันภายในท่อ 19.2 bar)
ขนาดรูรั่ว
(นิ้ว)
0.25 นิว
1 นิว
4 นิว
ท่อแตกหัก
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อัตราการรั่วไหล
(กิโลกรัมต่อวินาที)
ท่อ Loading
ท่อขนถ่าย
Arm
บนบก
Ø 10 นิ้ว
Ø 12 นิ้ว
0.028
0.028
0.451
0.451
7.210
7.210
45.056
64.829

ปริมาณการรั่วไหลใน 3 นาที
(ปอนด์)
ท่อ Loading
ท่อขนถ่าย
Arm
บนบก
Ø 10 นิ้ว
Ø 12 นิ้ว
11.11
11.11
179.00
179.00
2,861.65
2,861.65
17,879.43
25,733.63

ปริมาณการรั่วไหลใน 1 นาที
(กิโลกรัม)
ท่อ Loading
ท่อขนถ่าย
Arm
บนบก
Ø 10 นิ้ว
Ø 12 นิ้ว
1.68
1.68
27.06
27.06
402.60
402.60
2,700.06
0,889.74

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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4.12.3 การหาโอกาสการเกิดของแต่ละเหตุการณ์
การศึกษาโอกาสการเกิดความเสี่ยงจากการด้าเนินการของโครงการฯ พิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจากการขนถ่ายปิโตรเลียมทางท่อ ทังสถิติภายในประเทศและต่างประเทศ จากเอกสารของ
U.S.EPA “Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures” ได้ รายงานผลการศึ กษาว่ า อัต รา
การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) ในกรณีที่ท่อมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 นิว จะมีโอกาสเกิด 1.5 x 10-0ครัง/ไมล์-ปี หรือ 8.09 x 10-4ครัง/กม.-ปี
และจากการศึกษาของ Department of Planning ของประเทศออสเตรเลีย (1985) ระบุว่า โอกาสที่ท่อขน
ถ่ายสารไวไฟจะติดไฟมีเพียง 2.0-5.0 x 10-7ราย-ปี (1 ใน 2 ล้านรายต่อปี ถึง 1 ใน 5 ล้านรายต่อปี)
เท่านัน
การวิเคราะห์โอกาสการเกิดความเสี่ยง (Probability of Risk) ของท่อขนถ่ายพาราไซลีนของโครงการฯ
ได้อ้างอิงแนวทางการตรวจประเมินปัจจัยพืนฐานด้านความเสี่ยง (Risk Based Inspection : RBI) ซึ่ง
เสนอแนะไว้โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (The American Petroleum Institute: API) ซึ่งเผยแพร่
ทั่วไปภายใต้กรอบแนวทางที่ปรากฏรายละเอียดใน API Publication 581, First Edition, May 2000
และ API Recommended Practice 580, First Edition, May 2002 ทังนี ส้าหรับการน้ามาศึกษาวิเคราะห์
โอกาสการเกิดอันตรายของท่อขนถ่ายของโครงการ ที่ปรึกษาได้เลือกอธิบายเฉพาะการวิเคราะห์ความ
เสี่ ย งของสารไวไฟ กลุ่ ม ของของเหลวซึ่ งมี อ งค์ ประกอบหลั ก เป็ น สารไฮโดรคาร์ บ อนชนิ ด คาร์ บ อน
8 อะตอม (C8) ซึ่งในอุณหภูมิปกติจะอยู่ในสถานะของเหลว เมื่อเกิดการรั่วไหลจะอยู่ในสถานะของเหลว
สะสมอยู่ ณ บริเวณจุดรั่วไหล
API ได้ วิ เ คราะห์โ อกาส และความเป็ น ไปได้ ของของเหลวไวไฟที่ จ ะเกิ ด การรั่ ว ไหลจากท่ อ โดยได้
รวบรวมข้อมูลความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของอุปกรณ์และท่อที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่าง ๆ ตังแต่
0.75 นิว ถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 16 นิว โดย API ได้เสนอแนะความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
ต่อปีต่อระยะทาง เปรียบเทียบระหว่างท่อที่ขนาดรูรั่วต่าง ๆ ได้แก่ รูรั่วขนาด ¼ นิว 1 นิว 4 นิว และท่อ
แตกหัก (ตารางที่ 4.12-2) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบโอกาสเกิดการรั่วไหลกับท่อของโครงการ โดยใช้ท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิว และ 12 นิว เป็นกรณีศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่ API เสนอแนะไว้
ตารางที่ 4.12-2 ความถีข่ องการเกิดอุบัติเหตุของอุปกรณ์และท่อต่าง ๆ ที่เสนอแนะโดย API
ขนาดท่อ
Piping 1.905 cm.(0.75 inch) diameter
Piping 2.54 cm.(1 inch) diameter
Piping 5.08 cm.(2 inch) diameter
Piping 10.16 cm.(4 inch) diameter
Piping 15.24 cm.(6 inch) diameter
Piping 20.32 cm.(8 inch) diameter
Piping 25.40 cm.(10 inch) diameter
Piping 30.48 cm.(12 inch) diameter
Piping 40.64 cm.(16 inch) diameter
Piping >40.64 cm.(16 inch) diameter

ความถี่ของการรั่วไหลที่เกิดขึ้น (ครั้ง/ปี/ฟุต)
รูรั่วขนาด 1/4 นิ้ว รูรั่วขนาด1 นิ้ว
รูรั่วขนาด 4 นิ้ว
-5
1 x 10
5 x 10-6
-6
3 x 10
-7
-7
9 x 10
6 x 10
-7
-7
4 x 10
4 x 10
-7
-7
3 x 10
3 x 10
8 x 10-8
2 x 10-7
3 x 10-7
8 x 10-8
1 x 10-7
3 x 10-7
3 x 10-8
1 x 10-7
3 x 10-7
2 x 10-8
6 x 10-8
2 x 10-7
2 x 10-8

ท่อแตกหัก
3 x 10-7
5 x 10-7
6 x 10-7
7 x 10-8
8 x 10-8
2 x 10-8
2 x 10-8
2 x 10-8
2 x 10-8
1 x 10-8

ที่มา : API, API Publication 581, first edition, May 2000
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Loading Arm บริเวณท่าเทียบเรือของโครงการฯ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิว จะมีโอกาสเกิดการ
รั่วไหลที่ขนาดรูรั่ว 1 นิว บ่อยครังที่สุด เท่ากับ 3 x 10-7ครัง/ปี/ฟุต ส่วนรูรั่วขนาดอื่น ๆ จะมีโอกาสเกิดขึน
น้อยกว่าการรั่วไหลขนาด 1 นิว เมื่อประเมินที่ความยาวของท่อ Loading Arm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
10 นิว ประมาณ 15 เมตร พบว่าโอกาสเกิดการรั่วไหลที่ขนาดรูรั่ว 1 นิว มีค่าเท่ากับ 1.48x10-5 ครัง/ปี
(ตารางที่ 4.12-3) จัดอยู่ในระดับความน่าจะเป็นของการเกิดอันตรายร้ายแรงในระดับ Very Unlikely
(ตารางที่ 4.12-4)
ส้าหรับท่อขนถ่ายพาราไซลีนบนบกของโครงการฯมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิว จะมีโอกาสเกิดการ
รั่วไหลที่ขนาดรูรั่ว 1 นิว บ่อยครังที่สุด เท่ากับ 3 x 10-7ครัง/ปี/ฟุต ส่วนรูรั่วขนาดอื่น ๆ จะมีโอกาสเกิดขึน
ได้น้อยกว่าการรั่วไหลขนาด 1 นิว เมื่อประเมินความยาวของระบบท่อเท่ากับ 2 กิโลเมตร พบว่าโอกาส
เกิดการรั่วไหลที่ขนาดรูรั่ว 1 นิว มีค่าเท่ากับ 1.97x10-3 ครัง/ปี หรือมีโอกาสเกิดขึน 1.97 ครังในรอบ
1,000 ปี (ตารางที่ 4.12-3) จัดอยู่ในระดับความน่าจะเป็นของการเกิดอันตรายร้ายแรงในระดับ Unlikely
(ตารางที่ 4.12-4)
ส้าหรับการรั่วไหลในกรณีท่อแตกหัก ซึ่งเป็นกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายสูงสุดหากมีการรั่วไหลและ
เกิดการติดไฟขึน แต่ทังนีพบว่า การแตกหักของท่อฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิว และ 12 นิว มี
โอกาสเกิดขึนน้อยที่สุด เท่ากับ 2 x 10-8 ครัง/ปี/ฟุต เมื่อประเมินที่ความยาวของระบบท่อฯขนาด 10 นิว
(Loading Arm) และ 12 นิว (0.015 และ 2 กิโลเมตร ตามล้าดับ) พบว่ามีโอกาสการรั่วไหล 9.84x10-7
และ 1.31x10-4 ครัง/ปี ตามล้าดับ (ตารางที่ 4.12-3) หรือมีโอกาสเกิดขึนน้อยกว่า 1 ครัง ในรอบ 1,000
ปีซึ่งมีความน่าจะเป็นของการเกิดอันตรายร้ายแรงอยู่ในระดับ Very Unlikely (ตารางที่ 4.12-4)

ตารางที่ 4.12-3 โอกาสเกิดการรั่วไหลของท่อขนถ่ายพาราไซลีนของโครงการฯ
ขนาดรูรั่ว
รูรั่วขนาด ¼ นิว
รูรั่วขนาด 1 นิว
รูรั่วขนาด 4 นิว
ท่อแตกหัก

ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ (Frequency)
ครั้ง/ปี/ฟุต 1/
ครั้ง/ปี 2/
ท่อ Loading Arm
ท่อขนถ่ายบนบก
ท่อ Loading Arm
ท่อขนถ่ายบนบก
Ø 10 นิ้ว
Ø 12 นิ้ว
Ø 10 นิ้ว
Ø 12 นิ้ว
-7
-7
-6
2 x 10
1 x 10
9.84x10
6.56x10-4
3 x 10-7
3 x 10-7
1.48x10-5
1.97x10-3
8 x 10-8
3 x 10-8
3.94x10-6
1.97x10-4
2 x 10-8
2 x 10-8
9.84x10-7
1.31x10-4

หมายเหตุ : 1/ API Publication 581, First Edition, May 2000
2/ ท่อ Loading Arm ของโครงการขนาด Ø 10 นิว ค้านวณที่ระยะทาง 15 เมตร, ท่อขนถ่ายบนบก ขนาด Ø 12 นิว ค้านวณ
ที่ระยะทาง 2 กิโลเมตร
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ตารางที่ 4.12-4 ระดับความน่าจะเป็นของการเกิดอันตรายร้ายแรง (Frequency)
ระดับความน่าจะเป็น
Common
Likely
Reasonably likely
Unlikely
Very Unlikely

คาจากัดความ
มีโอกาสเกิด 1 ครัง/ปี หรือมากกว่า (> 1 ครัง/ปี)
มีโอกาสเกิดอย่างน้อย 1 ครัง ในรอบ 10 ปี (>0.1 ครัง/ปี)
มีโอกาสเกิด 1 ครัง ในรอบ 10-100 ปี (0.1 ถึง 1 x 10-2 ครัง/ปี)
มีโอกาสเกิด 1 ครัง ในรอบ 100-1,000 ปี (1x 10-2 ถึง 1 x 10-3 ครัง/ปี)
มีโอกาสเกิดน้อยกว่า 1 ครัง ในรอบ 1,000 ปี (<1 x 10-3 ครัง/ปี)

ที่มา : Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management Agency, U.S. Department of
Transportation, US.EPA., 1990

4.12.4 การคานวณระดับความรุนแรงในแต่ละเหตุการณ์
การศึกษาระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของเหตุการณ์ต่าง พิจารณาจากลักษณะการ
รั่วไหล ซึ่งมี 2 แบบ ได้แก่ การรั่วไหลอย่างทันทีทันใด (Instantaneous Release) และการรั่วไหลอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Release) และพิจารณาจากคุณสมบัติการติดไฟของสารพาราไซลีน หากเกิ ด
อุบัติเหตุการณ์รั่วไหลแล้วติดไฟจะสามารถเกิดการติดไฟในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Jet Fire และ Pool Fire
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้พิจารณาระดับความรุนแรงจากการเกิดการรั่วไหลของสารพาราไซ
ลีนจากท่อของโครงการฯ ที่มีโอกาสการเกิดมากที่ สุด คือ การรั่วไหลที่ขนาดรูรั่ว 1 นิ้ว รวมถึง
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณารัศมีการแผ่ความร้อนที่ระดับพลังงาน
12.5 กิโลวัตต์/ตารางเมตร ซึ่งเป็นระดับพลังงานความร้อนที่สามารถส่งผลกระทบต่อคนโดยมีโอกาสเกิดการ
เสียชีวิตได้ร้อยละ 1 หากอยู่ในพืนที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน 1 นาทีขึนไป และ/หรือท้าให้ผิวหนังไหม้ได้
ภายใน 10 วินาที (ตารางที่ 4.12-5) และพิจารณาระดับความรุนแรงตามเกณฑ์ในตารางที่ 4.12-6
4.12.4.1 การเกิดไฟไหม้ (Fire)
การเกิดไฟไหม้จากการด้าเนินการของโครงการ สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี
1) Jet Fire เกิ ด จากการติ ด ไฟของสารที่ เ ก็ บ ไว้ ภ ายใต้ ค วามดั น สู ง แล้ ว รั่ ว ไหลพุ่ ง ออกสู่
บรรยากาศ โดยความรุนแรงขึนอยู่กับอัตราการรั่วไหลและแรงดันที่จะท้าให้ขนาดของ Jet
Fire กว้างและยาวได้มากขึน อย่างไรก็ตาม จากผลการใช้แบบจ้าลองฯประเมินการเกิด Jet
Fire พบว่า สภาวะแรงดันภายในท่อขนถ่ายของโครงการฯ ไม่ก่อให้เกิดการติดไฟแบบ
Jet Fire
2) Pool Fire เป็นการติดไฟที่เกิดจากสารติดไฟรั่วไหลในสถานะของเหลว แล้วแผ่กระจายไป
ตามพืน โดยการติดไฟแบบ Pool Fire จะมี 2 แบบ ได้แก่
 Confined Pool Fire เป็นการติดไฟของสารติดไฟในสถานะของเหลวที่มีการรั่วไหลลง

พืนที่มีผนังกัน (Dike) ท้าให้สารติดไฟถูกกักอยู่ในพืนที่จ้ากัด ดังนัน ความรุนแรงจะ
ขึนอยู่กั บขนาดพื นที่ ของผนัง กัน ซึ่ งพิ จารณาการติด ไฟแบบ Confined Pool Fire
ณ บริเวณท่าเทียบเรือ 5 ของโครงการฯ
 Unconfined Pool Fire เป็นการติดไฟของสารติดไฟในสถานะของเหลวที่มีการรั่วไหล

ลงพืนที่ไม่มีผนังกัน สารติดไฟจากแผ่กระจายไปบนพืน ดังนัน ความรุนแรงจะขึนอยู่
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ยูเออี

กับปริมาณของสารติดไฟที่รั่วไหลแผ่กระจายไปบนพืน ซึ่งพิจาณาการติดไฟแบบ
Unconfined Pool Fire ณ บริเวณท่อขนถ่ายบนบกของโครงการฯ
ดังนัน จากคุณสมบัติสารพาราไซลีนของโครงการฯ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น มีโอกาสที่จะเกิดการติดไฟที่มี
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ การเกิดการติดไฟแบบ Confined Pool Fire และ
Unconfined Pool Fire
ในการศึกษาการติดไฟของโครงการฯ ได้เลือกใช้แบบจ้าลอง BREEZE HAZ ซึ่งเป็นแบบจ้าลองทางด้าน
การประเมิ น อั น ตรายร้ า ยแรงที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาโดย บริ ษั ท Trinity Consultants Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะดังนี
1) BREEZE HAZ เป็นการรวบรวมแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ประเมินผลกระทบจาก
การรั่วไหลของสารเคมี ตามที่ก้าหนดในกฎหมายหลายฉบับในหลายประเทศ นอกจากนี
BREEZE HAZ ได้ พั ฒ นาตามหลั ก การ Quantitative Risk Assessment (QRA) ตามที่
US.EPA แนะน้าไว้
2) แบบจ้า ลองย่อ ยใน BREEZE HAZ ประกอบด้ วย EXPERT ซึ่ งเป็นแบบจ้า ลองปริ มาณ
สารเคมีเมื่อเกิดการรั่วไหลในสภาวะต่าง ๆ ก่อนน้าไปสู่การประเมินผลการแพร่กระจาย
(Dispersion) การลุกติดไฟ (Fire) และการระเบิด (Explosion) โดยมีรายละเอียดดังนี
 BREEZE HAZ Dispersion คื อ การรวบรวมแบบจ้ า ลองการประเมิ น ผลการ

แพร่กระจาย (Dispersion) ประกอบด้วย DEGADIS, SLAB, AFTOX, และ INPUFF
ในเชิงของอันตรายเนื่องจากความเป็นพิษ (Toxic)
 BREEZE HAZ FIRE/EXPLOSION เป็นแบบจ้าลองที่ใช้ในการประเมินการลุกติดไฟ

และระเบิ ด ซึ่ ง สามารถประเมิ น รั ศ มี ต ามรู ป แบบของการลุ ก ไหม้ แ ละระเบิ ด คื อ
Confined Pool Fire, Unconfined Pool Fire, Jet Fire, Boiling Liquid Expanding
Vapor Explosion (BLEVE), และ Unconfined Vapor Cloud Explosion (UVCE)
ในการศึกษาระดับของผลกระทบของการเกิดไฟไหม้ (Confined Pool Fire, Unconfined Pool Fire และ
Fireball) จะพิ จ ารณาค่ า พลั ง งานความร้ อนในช่ ว ง 4.0-07.5 กิ โ ลวั ต ต์ต่ อ ตารางเมตร (kW/m2) เพื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ก้ า หนดถึ ง ผลกระทบต่ อ อุ ป กรณ์ แ ละบุ ค คลในระดั บ ต่ างกั น (ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 4.12-5) โดยผลการค้านวณที่แสดงระดับ ผลกระทบที่เกิดจากความร้อน 4 ระดับ คือ 37.5, 25.0,
12.5 และ 4.0 kW/m2 และพิจารณาพลังงานความร้ อนที่ระดับความสูง 1.5 เมตร จากระดับพืน ซึ่งแทน
ระดับความสูงที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์
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ตารางที่ 4.12-5 ผลกระทบที่เกิดจากเพลิงไหม้ ที่ระดับพลังงานความร้อนต่าง ๆ
พลังงานความร้อน
ชนิดและขนาดของผลกระทบ
(Kw/m2)
ผลกระทบต่ออุปกรณ์
ผลกระทบต่อคน
37.5
ท้าลายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
จ้านวน 100% เสียชีวิตหากอยู่ในพืนที่เป็นระยะเวลา 1 นาที
จ้านวน 1 % เสียชีวิตหากอยู่ในพืนที่เป็นระยะเวลา 10 วินาที
25.0
ท้าให้เกิดไฟไหม้โครงสร้างไม้โดยไม่มี จ้านวน 100% เสียชีวิตหากอยู่ในพืนที่เป็นระยะเวลา 1 นาที
เปลวไฟ
และบาดเจ็บสาหัสภายใน 10 วินาที
12.5
ท้าให้เกิดไฟไหม้โครงสร้างไม้ด้วย
จ้านวน 1% เสียชีวิตหากอยู่ในพืนที่เป็นระยะเวลา 1 นาที
เปลวไฟ และหลอมพลาสติกได้
และผิวหนังไหม้ภายใน 10 วินาที
4.0
รู้สึกแสบผิวหนังถ้าอยู่นานกว่า 20 วินาที แต่ไม่ท้าให้พอง
ที่มา : World Bank Technical Paper No.55, 1988

ตารางที่ 4.12-6 ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity)
ระดับความรุนแรง
Minor

Moderate

Major

Catastrophic

คาจากัดความ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

มีผู้บาดเจ็บน้อยมาก
ไม่จ้าเป็นต้องอพยพออกจากพืนที่
มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ไม่จ้าเป็นต้องท้าการบ้าบัด
มีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 10 คน และมีผู้บาดเจ็บไม่เกิน 100 คน
ต้องท้าการอพยพคนไม่เกิน 2,000 คน
มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมจ้าเป็นต้องท้าการบ้าบัด
มีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 100 คน และมีผู้บาดเจ็บหลายร้อยคน
ต้องท้าการอพยพคนไม่เกิน 20,000 คน
มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมจ้าเป็นต้องท้าการบ้าบัดอย่างถูกวิธี
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 คน และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 000 คน
ต้องท้าการอพยพคนมากกว่า 20,000 คน
มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมต้องท้าการบ้าบัดอย่างถูกวิธีเป็นเวลานาน

ผลการประเมินอันตรายร้ายแรงจากการรั่วไหลและติดไฟของสารพาราไซลีนของโครงการฯ ในลักษณะ
ต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี
จากการศึกษาคุณสมบัติของสารพาราไซลีนและศักยภาพการเกิดการรั่วไหลของเหตุการณ์ต่างๆ จาก
การด้าเนินการของโครงการฯ บริเวณท่าเทียบเรือ 5 พบว่า การรั่วไหลของสารไวไฟที่สามารถเกิดการ
รั่วไหลและติดไฟแบบ Pool Fire ได้ ต้องเป็นสารที่มีสถานะเป็นของเหลวในสถานะปกติหรือสภาวะ
ด้าเนินการ โดยกรณีที่การรั่วไหลและติดไฟเกิดขึนในบริเวณที่มีผนังกัน (Dike) จะเป็นการติดไฟแบบ
Confined Pool Fire ซึ่งรัศมีผลกระทบจะขึนอยู่กับขนาดของผนังกัน (Dike) (พิจารณาพืนที่คันกันเท่ากับ
ขนาดท่าเทียบเรือขนาด 16.2m. x 28.5 m) และกรณีที่เกิดการรั่วไหลในบริเวณที่ไม่มีผนังกัน (Dike) จะ
เกิดการติดไฟแบบ Unconfined Pool Fire ผลกระทบจากเหตุการณ์รั่วไหลและเกิดไฟไหม้แบบ Pool
Fire ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.12-7 และรูปที่ 4.12-4 ถึงรูปที่ 4.12-6 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

1) การติดไฟแบบ Confined Pool Fire บริเวณท่าเทียบเรือ 5
เมื่อเกิดการรั่วไหลและติดไฟ ของสารพาราไซลีน บริเวณท่าเทียบเรือ 5 เป็นการติดไฟแบบ
Confined Pool Fire พบว่าที่ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2 ซึ่งมีผลในการท้าลายอุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิต หรือภายใน 1 นาที จะท้าให้คนเสียชีวิต 100% จะสามารถแผ่รัศมีความ
ร้อนประมาณ 26.41 เมตร ซึ่งรัศมีความร้อนนีครอบคลุมเฉพาะพืนที่ทะเลโดยรอบพืนที่ท่า
เทียบเรือ และที่ระดับพลังงาน 25 kW/m2 จะแผ่รัศมีความร้อนประมาณ 33.24 เมตร โดย
ความร้อนมีผลท้าให้ไม้ไหม้โดยไม่มีเปลวไฟ รวมถึงหากมีคนอยู่ภายในรัศมีความร้อน 1
นาที ท้าให้เสียชีวิต หรืออยู่ภ ายใน 10 วินาที ท้าให้บาดเจ็บสาหัสได้ ซึ่งรัศมีความร้อนนี
ครอบคลุมเฉพาะพืนที่ทะเลโดยรอบพืนที่ท่าเทียบเรือ ส้าหรับระดับพลังงาน 12.5 kW/m2
จะแผ่ รั ศ มี ความร้ อ นประมาณ 48.83 เมตร โดยความร้ อ นมี ผ ลท้ า ให้ ท้ า ให้เ กิ ด ไฟไหม้
โครงสร้างไม้ด้วยเปลวไฟและหลอมพลาสติกได้ รวมถึงหากมีคนอยู่ภายในรัศมีความร้อน 1
นาที ท้าให้เสียชีวิต 1% หรืออยู่ภายใน 10 วินาที ท้าให้ผิวหนังไหม้ได้ ซึ่งรัศมีความร้อนนี
ครอบคลุมเฉพาะพืนที่ทะเลโดยรอบพืนที่ท่าเทียบเรือ ส่วนระดับพลังงานที่ 4.0 kW/m2 จะ
มีรัศมีความร้อนประมาณ 82.73 เมตร ซึ่งครอบคลุมเฉพาะพืนที่ ทะเลโดยรอบพืนที่ท่า
เทียบเรือ โดยระดับพลังงานนีถ้าอยู่ภายในรัศมีความร้อนนานกว่า 20 วินาที จะท้าให้รู้สึก
แสบผิวหนัง แต่ไม่ท้าให้พอง ดังแสดงรัศมีการแผ่กระจายความร้อนในรูปที่ 4.12-4 และ
สามารถประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุ (รัศมีพลังงานความร้อน 12.5 kW/m2) อยู่ใน
ระดับ Moderate
2) การติดไฟแบบ Unconfined Pool Fire บริเวณท่อขนถ่ายบนบก
เมื่อเกิดการรั่วไหลและติดไฟ ของสารพาราไซลีน บริเวณท่อขนถ่ายบนบก ซึ่งเป็นการติด
ไฟแบบ Unconfined Pool Fire พบว่า กรณีเกิดรูรั่วไหลขนาด 1 นิว ซึ่งมีโอกาสเกิดมาก
ที่ สุ ด เกิ ด ความร้ อ นที่ ร ะดั บ พลั ง งาน 37.5 kW/m2 ซึ่ ง มี ผ ลในการท้ า ลายอุ ป กรณ์ ใ น
กระบวนการผลิต หรือภายใน 1 นาที จะท้าให้คนเสียชีวิต 100% จะสามารถแผ่รัศมีความ
ร้อนประมาณ 16.84 เมตร ซึ่งรัศมีความร้อนนีครอบคลุมพืนที่เขตอุตสาหกรรม และที่ระดับ
พลังงาน 25 kW/m2 จะแผ่รัศมีความร้อนประมาณ 17.77 เมตร โดยความร้อนมีผลท้าให้ไม้
ไหม้โดยไม่มีเปลวไฟ รวมถึงหากมีคนอยู่ภายในรัศมีความร้อน 1 นาที ท้าให้เสียชีวิต หรือ
อยู่ ภ ายใน 10 วิ น าที ท้ า ให้ บ าดเจ็ บ สาหั ส ได้ ซึ่ ง รั ศ มี ค วามร้ อ นนี ครอบคลุ ม พื นที่ เ ขต
อุตสาหกรรม ส้าหรับระดับพลังงาน 12.5 kW/m2 จะแผ่รัศมีความร้อนประมาณ 19.55 เมตร
โดยความร้อนมีผลท้าให้ท้าให้เกิดไฟไหม้โครงสร้างไม้ด้วยเปลวไฟและหลอมพลาสติกได้
รวมถึ ง หากมี ค นอยู่ ภ ายในรั ศ มี ค วามร้ อ น 1 นาที ท้ า ให้ เ สี ย ชี วิ ต 1% หรื อ อยู่ ภ ายใน
10 วินาที ท้าให้ผิวหนังไหม้ได้ ซึ่งรัศมีความร้อนนีครอบคลุมพื นที่เขตอุตสาหกรรม ส่วน
ระดับพลังงานที่ 4.0 kW/m2 จะมีรัศมีความร้อนประมาณ 23.82 เมตร ซึ่งครอบคลุมพืนที่
เขตอุตสาหกรรม โดยระดับพลังงานนีถ้าอยู่ภายในรัศมีความร้อนนานกว่า 20 วินาที จะท้า
ให้รู้สึกแสบผิวหนัง แต่ไม่ท้าให้พอง ดังแสดงรัศมีการแผ่กระจายความร้อนในรูปที่ 4.12-5
และสามารถประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุ (รัศมีพลังงานความร้อน 12.5 kW/m2) อยู่ใน
ระดับ Moderate
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส้าหรับกรณีเกิดรูรั่วไหลขนาด 12 นิว (ท่อแตกหัก) ซึ่งเป็นกรณีเลวร้ายที่สุด เกิดความร้อน
ที่ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2 ซึ่งมีผลในการท้าลายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต หรือภายใน
1 นาที จะท้าให้คนเสียชีวิต 100% จะสามารถแผ่รัศมีความร้อนประมาณ 74.54 เมตร ซึ่ง
รัศมีความร้อนนีครอบคลุมพืนที่ เขตอุตสาหกรรม และที่ระดับพลังงาน 25 kW/m2 จะแผ่
รัศมีความร้อนประมาณ 80.73 เมตร โดยความร้อนมีผลท้า ให้ไม้ไหม้โดยไม่มีเปลวไฟ
รวมถึงหากมีคนอยู่ภายในรัศมีความร้อน 1 นาที ท้าให้เสียชีวิต หรืออยู่ภายใน 10 วินาที
ท้าให้บาดเจ็บสาหัสได้ ซึ่งรัศมีความร้อนนีครอบคลุมพืนที่ เขตอุตสาหกรรม ส้าหรับระดับ
พลังงาน 12.5 kW/m2 จะแผ่รัศมีความร้อนประมาณ 91.94 เมตร โดยความร้อนมีผลท้าให้
ท้าให้เ กิด ไฟไหม้โ ครงสร้า งไม้ ด้ว ยเปลวไฟและหลอมพลาสติ กได้ รวมถึ งหากมีค นอยู่
ภายในรัศมีความร้อน 1 นาที ท้าให้เสียชีวิต 1% หรืออยู่ภายใน 10 วินาที ท้าให้ผิวหนัง
ไหม้ ไ ด้ ซึ่ ง รั ศ มี ค วามร้ อ นนี ครอบคลุ ม พื นที่ เ ขตอุ ต สาหกรรม ส่ ว นระดั บ พลั ง งานที่
4.0 kW/m2 จะมีรัศมีความร้อนประมาณ 118.11 เมตร ซึ่งครอบคลุมพืนที่เขตอุตสาหกรรม
โดยระดับพลังงานนีถ้าอยู่ภายในรัศมีความร้อนนานกว่า 20 วินาที จะท้าให้รู้สึกแสบผิวหนัง
แต่ไม่ท้าให้พอง ดังแสดงรัศมีการแผ่กระจายความร้อนในรูปที่ 4.12-6 และสามารถประเมิน
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ (รัศมีพลังงานความร้อน 12.5 kW/m2) อยู่ในระดับ Moderate
ตารางที่ 4.12-7 รัศมีพลังงานความร้อน และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้แบบ
Pool Fire ของท่อโครงการ

กรณีศึกษา

รัศมีการแผ่ความร้อน (เมตร), ระดับความร้อนที่ความสูง 1.5 เมตร, ระยะเวลา
รั่วไหล 1 นาที
Unconfined Pool Fire
Confined Pool Fire
ท่อขนถ่ายบนบก ขนาด Ø 12 นิว้
ท่อ Loading Arm บริเวณท่าเทียบเรือ 5
ขนาด Ø 10 นิ้ว
Inside pressure = 19.2 bar
Inside pressure = 19.2 bar

ขนาดรูรั่ว 1/4 นิ้ว
-

KW/m2

ระดับพลังงาน 07.5
ระดับพลังงาน 25.0 KW/m2
ระดับพลังงาน 12.5 KW/m2
ระดับพลังงาน 4.0 KW/m2

รัศมี pool = 1.01 m., รัศมีเปลวไฟ = 4.29 m.
5.66 (ครอบคลุมพืนที่อตุ สาหกรรม)
5.80 (ครอบคลุมพืนที่อตุ สาหกรรม)
6.14 (ครอบคลุมพืนที่อตุ สาหกรรม)
6.92 (ครอบคลุมพืนที่อตุ สาหกรรม)

รัศมีความร้อนของการเกิด Confined Pool
Fire ขึนอยู่กับขนาดของ ท่าเรือ ไม่ได้ขึนอยู่
กับปริมาณการรั่วไหล ของแต่ละขนาดรูรั่ว
(Paraxylene ที่รั่วไหลถูกกักไว้ในบริเวณ
ท่าเรือ) , พิจารณาขอบเขตของ pool fire
เท่ากับ ขนาดท่าเรือ (16.2m. x 28.5 m)

รัศมี pool = 2.87 m., รัศมีเปลวไฟ = 12.69 m.
16.84 (ครอบคลุมพืนทีอ่ ุตสาหกรรม)
17.77 (ครอบคลุมพืนทีอ่ ุตสาหกรรม)
19.55 (ครอบคลุมพืนทีอ่ ุตสาหกรรม)
23.82 (ครอบคลุมพืนทีอ่ ุตสาหกรรม)

รัศมีความร้อน
- ระดับพลังงาน 07.5 KW/m2 = 26.41 m
(ครอบคลุมพืนที่ทะเลโดยรอบท่าเทียบเรือ(
- ระดับพลังงาน 25.0KW/m2 = 33.24 m
(ครอบคลุมพืนที่ทะเลโดยรอบท่าเทียบเรือ)

ขนาดรูรั่ว 1 นิ้ว
-

ระดับพลังงาน 07.5 KW/m2
ระดับพลังงาน 25.0 KW/m2
ระดับพลังงาน 12.5 KW/m2
ระดับพลังงาน 4.0 KW/m2

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4-111

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.12-7 รัศมีพลังงานความร้อน และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้แบบ
Pool Fire ของท่อโครงการ (ต่อ)

กรณีศึกษา

ขนาดรูรั่ว 4 นิ้ว
- ระดับพลังงาน 07.5 KW/m2
- ระดับพลังงาน 25.0 KW/m2
- ระดับพลังงาน 12.5 KW/m2
- ระดับพลังงาน 4.0 KW/m2
กรณีแตกหัก (12 นิ้ว)
-

KW/m2

ระดับพลังงาน 07.5
ระดับพลังงาน 25.0 KW/m2
ระดับพลังงาน 12.5 KW/m2
ระดับพลังงาน 4.0 KW/m2
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รัศมีการแผ่ความร้อน (เมตร), ระดับความร้อนที่ความสูง 1.5 เมตร, ระยะเวลา
รั่วไหล 1 นาที
Unconfined Pool Fire
Confined Pool Fire
ท่อขนถ่ายบนบก ขนาด Ø 12 นิว้
ท่อ Loading Arm บริเวณท่าเทียบเรือ 5
ขนาด Ø 10 นิ้ว
Inside pressure = 19.2 bar
Inside pressure = 19.2 bar
- ระดับพลังงาน 12.5 KW/m2 = 48.83 m
(ครอบคลุมพืนที่ทะเลโดยรอบท่าเทียบเรือ)
รัศมี pool = 8.10 m., รัศมีเปลวไฟ = 29.35 m. - ระดับพลังงาน 4.0 KW/m2 = 82.73 m
40.12 (ครอบคลุมพืนทีอ่ ุตสาหกรรม)
(ครอบคลุมพืนที่ทะเลโดยรอบท่าเทียบเรือ)
43.02 (ครอบคลุมพืนทีอ่ ุตสาหกรรม)
48.53 (ครอบคลุมพืนทีอ่ ุตสาหกรรม)
60.83 (ครอบคลุมพืนทีอ่ ุตสาหกรรม)
รัศมี pool = 18.46 m., รัศมีเปลวไฟ = 52.27 m.
74.54 (ครอบคลุมพืนทีอ่ ุตสาหกรรม)
80.73 (ครอบคลุมพืนทีอ่ ุตสาหกรรม)
91.94 (ครอบคลุมพืนทีอ่ ุตสาหกรรม)
118.11 (ครอบคลุมพืนที่อตุ สาหกรรม)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

PTT SRIRACHA
OIL TERMINAL

E S S O
Refinery

PTT Berth #5

รูปที่ 4.12-4
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รัศมีการแผ่รังสีความร้อนจากการเกิดไฟไหม้แบบ Confined Pool Fire บริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข 5
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

PTT SRIRACHA
OIL TERMINAL

E S S O
Refinery
PTT Berth #5
รูปที่ 4.12-5
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รัศมีการแผ่รังสีความร้อนจากการเกิดไฟไหม้แบบ Unconfined Pool Fire บริเวณท่อขนถ่ายพาราไซลีนบนบก (กรณีขนาดรูรั่วไหล 1 นิ้ว)
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

PTT SRIRACHA
OIL TERMINAL

E S S O
Refinery
PTT Berth #5
รูปที่ 4.12-6

รัศมีการแผ่รังสีความร้อนจากการเกิดไฟไหม้แบบ Unconfined Pool Fire บริเวณท่อขนถ่ายพาราไซลีนบนบก (กรณีท่อแตกหัก ขนาด 12 นิ้ว)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

4.12.5 การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยง (Risk Assessment)
การศึกษาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรง ตามวิธีของ API มีแนวทางในการพิจารณา 2
ปัจ จั ย คื อ การพิ จ ารณาถึง โอกาสของการเกิ ดเหตุก ารณ์ (Probability) ว่ าจะมีค วามถี่ เ กิด ขึ นเท่ า ไร
(Frequency) และการพิจารณาถึงระดับของความรุนแรงที่เกิดขึน (Severity) ว่าจะส่งผลกระทบมากน้อย
เพียงใด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ด้วยตารางเมตริกซ์ชนิด 4x5 ซึ่งมีแกนตัง (Y) แทนระดับความน่าจะ
เป็นของความถี่ (Frequency) การเกิดเหตุการณ์ ส่วนแกนนอน (X) แทนระดับความรุนแรง (Severity) ที่
เกิดขึน ดังแสดงในรูปที่ 4.12-7
Severity

High

Common

Medium

Likely

Low

Frequency

Minor

Moderate

Major

Catastrophic

Reasonably likely
Unlikely
Very Unlikely
Comprehensive planning and preparedness are essentially mandatory at the appropriate levels of
government of industry(บสูงความเสี่ยงระดั)
Comprehensive planning is optional and does not necessarily warrant any major efforts or costs.
Give consideration to sharing any necessary special response resources on a regional basis
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง)
Comprehensive planning may be unwarranted and unnecessary(ความเสี่ยงระดับต่้า)

ที่มา : Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management Agency,
U.S. Department of Transportation, US.EPA., 1990

รูปที่ 4.12-7

Accident Frequency/Severity Screening Matrix

ดังนัน ผลการศึกษาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรง จากการประเมินความเสี่ยงในรูปตาราง
เมตริกซ์ โดยพิจารณาข้อมูลผลการประเมินระดับความรุนแรง (Severity) และความน่าจะเป็นของความถี่
(Frequency) การเกิ ดเหตุก ารณ์ ในกรณีเ กิดการรั่วไหลของท่อขนาดรูรั่ วต่าง ๆ และโอกาสเกิดการ
รั่ ว ไหลของระบบท่ อ ขนถ่ า ยพาราไซลี น จากข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารรั่ ว ไหลระบบท่ อ ของ API (American
Petroleum Institute) ดังแสดงในตารางที่ 4.12-3 โดยในการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุระบบท่อที่อ้า งอิงสมมติฐานของการรั่วไหลขนาด ¼ นิว, 1 นิ ว, 4 นิว และท่ อแตกหั ก โดย
พิจารณาลักษณะการติดไฟแบบ Pool Fire สามารถสรุประดับความเสี่ยงได้ดังตารางที่ 4.12-8
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากการประเมินระดับความเสี่ยงอันตรายของโครงการ พบว่า ระดับความรุนแรงที่เกิดขึน (Severity) ใน
แต่ ล ะกรณี รู รั่ ว ขนาดต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด จากการลั ก ษณะการติ ด ไฟแบบ Pool Fire ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ
Moderate (มีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 10 คน และมีผู้บาดเจ็บไม่เกิน 100 คน จ้าเป็นต้องอพยพออกจากพืนที่)
เนื่ อ งจากพื นที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื นที่ ท่ า เที ย บเรื อ และพื นที่ อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง อาจมี
ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาควบคู่กับโอกาสการเกิดเหตุการณ์ พบว่า
โอกาสการเกิดอันตรายร้ายแรงแต่ละเหตุการณ์อยู่ในส่วนใหญ่อยู่ในระดับ Very Unlike ซึ่งเป็นระดับของ
โอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่น้อยที่สุด ดังนัน ความเสี่ยงอันตรายจากการรั่วไหลของระบบท่อ ขนถ่ายสาร
พาราไซลีนของโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับต่้า
จากการประเมินระดับความเสี่ยงของโครงการ พบว่าความเสี่ยงอันตรายสูงสุดจากการรั่วไหลของระบบ
ท่อขนถ่ายสารพาราไซลีนของโครงการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการกาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อลด
ระดับความเสี่ยงอาจจะสามารถนามาพิจารณาใช้ตามความจาเป็นและความเหมาะสมตามสภาพ
การดาเนินการของโครงการ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด้าเนินการระบบท่อขนถ่ายพาราไซลีนมีความ
ปลอดภัยสูงสุด ทางโครงการได้จัดให้มีระบบการตรวจจับ (Detection) และระบบการสั่งปิด/ตัดแยกระบบ
(Isolation System) และสามารถหยุดการขนถ่ายได้ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1 นาที ตังแต่เกิดการ
รั่วไหล ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยที่สาคัญของโครงการ ในการช่วยลดโอกาสความเสี่ยง
และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึนให้อยู่ในระดับต่้า
อย่ างไรก็ดี ทางโครงการถือว่าการบริหารคุณภาพ ความปลอดภั ย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม มี
ความส้าคัญและจ้าเป็นต่อธุรกิจโดยมุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรด้าเนินงานอย่างจริงจังและ
ต่อ เนื่ อ งโดยมี ก ารประกาศนโยบายคุ ณภาพความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อม และได้
ด้า เนิ น งานบริ ห ารจั ดการเพื่ อให้ เกิ ด ความปลอดภั ย โดยมี การก้า หนดเป้า หมายและการวัด ผลการ
ด้าเนินงานด้านความปลอดภัยประจ้าปีทุกปี ทังในระดับหน่วยงานและระดับองค์กรเพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นอกจากนัน ยังจัดท้าคู่มือ ขันตอน
การปฏิบัติงาน และกฎความปลอดภัยต่าง ๆ ส้าหรับทังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยสรุปประเด็นหลักใน
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ที่ก้าหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการ
ด้าเนินการโครงการซึ่ง ทางโครงการ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.12-8 การพิจารณาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงของท่อ Loading Arm ขนาด 10 นิ้ว บริเวณท่าเทียบเรือ 5
ขนาดรูรั่ว
¼ นิว

1 นิว

4 นิว
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โอกาสสูงสุด (ครั้ง/ปี)
(Frequency)*
9.84x10-6
(Very Unlikely)

1.48x10-5
(Very Unlikely)

3.94x10-6
(Very Unlikely)

ระดับความร้อน (Severity)

หมายเหตุ
(Frequency x Severity)

รัศมี (เมตร)

ระดับความเสี่ยง****

ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

37.5 kw/m2
25.0 kw/m2
12.5 kw/m2
4.0 kw/m2
Confined Pool Fire***

26.41
33.24
48.83
11.13

ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า

พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ

Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely

x Moderate
x Moderate
x Moderate
x Moderate

37.5 kw/m2
25.0 kw/m2
12.5 kw/m2
4.0 kw/m2
Confined Pool Fire***

26.41
33.24
48.83
11.13

ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า

พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ

Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely

x Moderate
x Moderate
x Moderate
x Moderate

37.5 kw/m2
25.0 kw/m2
12.5 kw/m2
4.0 kw/m2

26.41
33.24
48.83
11.13

ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า

พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ

Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely

x Moderate
x Moderate
x Moderate
x Moderate

Confined Pool Fire***

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.12-8 การพิจารณาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงของท่อ Loading Arm ขนาด 10 นิ้ว บริเวณท่าเทียบเรือ 5 (ต่อ)
ขนาดรูรั่ว
แตกหัก
(10 นิว)

โอกาสสูงสุด (ครั้ง/ปี)
(Frequency)*
9.84x10-7
(Very Unlikely)

ระดับความร้อน (Severity)

ระดับความเสี่ยง****

ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

26.41
33.24
48.83
325.903

ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า

พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ

หมายเหตุ
(Frequency x Severity)

Confined Pool Fire***
37.5 kw/m2
25.0 kw/m2
12.5 kw/m2
4.0 kw/m2

หมายเหตุ :

รัศมี (เมตร)

Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely

x Moderate
x Moderate
x Moderate
x Moderate

* โอกาสการเกิดเหตุการณ์ (Frequency) อ้างอิงจากข้อมูล API
** กรณีปริมาณการรั่วไหลของสารไวไฟภายใน 0 นาที น้อยกว่า 10,000 ปอนด์ จะไม่เกิดการติดไฟชนิด Fireball (API Publication 581, 2000)
*** รัศมีความร้อนของการเกิด Confined Pool Fire ขึนอยู่กับขนาดของ ท่าเรือ ไม่ได้ขึนอยู่กับปริมาณการรั่วไหล ของแต่ละขนาดรูรั่ว (p-xylene ที่รั่วไหลถูกกักไว้ในบริเวณท่าเรือ) , พิจารณาขอบเขตของ pool fire
เท่ากับ ขนาดท่าเรือ (16.2m. x 28.5 m)
**** การพิจารณาระดับความเสีย่ ง (สูง ปานกลาง ต่้า) อ้างอิงจากตาราง Accident Frequency/Severity Screening Matrix โดยใช้ผลจาก Frequency x Severity ดังนี
ระดับความเสีย่ ง ต่้า ได้แก่
- Very Unlikely x Minor
- Very Unlikely x Moderate
- Very Unlikely x Major
- Unlikely x Minor
- Reasonably x Minor

ระดับความเสีย่ ง ปานกลาง ได้แก่
- Very Unlikely x Catastrophic
- Unlikely x Moderate
- Unlikely x Major
- Reasonably x Moderate
- Reasonably x Major

ระดับความเสีย่ ง สูง ได้แก่
- Unlikely x Catastrophic
- Reasonably x Catastrophic
- Likely x Minor
- Likely x Moderate
- Likely x Major
- Likely x Catastrophic
- Common x Minor
- Common x Moderate
- Common x Major
- Common x Catastrophic

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4-119

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.12-9 การพิจารณาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงของท่อขนถ่ายพาราไซลีนบนบก ขนาด 12 นิ้ว
ขนาดรูรั่ว
¼ นิว

1 นิว

4 นิว

4-120

โอกาสสูงสุด (ครั้ง/ปี)
(Frequency)*
6.56x10-4
(Very Unlikely)

1.97x10-3
(Unlikely)

1.97x10-4
(Very Unlikely)

ระดับความร้อน (Severity)

หมายเหตุ
(Frequency x Severity)

รัศมี (เมตร)

ระดับความเสี่ยง****

ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

37.5 kw/m2
25.0 kw/m2
12.5 kw/m2
4.0 kw/m2
Unconfined Pool Fire

5.66
5.80
6.14
6.92

ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า

พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ

Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely

37.5 kw/m2
25.0 kw/m2
12.5 kw/m2
4.0 kw/m2
Unconfined Pool Fire

16.84
17.77
19.55
23.82

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ

Unlikely
Unlikely
Unlikely
Unlikely

37.5 kw/m2
25.0 kw/m2
12.5 kw/m2
4.0 kw/m2

40.12
43.02
48.53
60.83

ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า

พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ

Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely

Unconfined Pool Fire
x Moderate
x Moderate
x Moderate
x Moderate

x Moderate
x Moderate
x Moderate
x Moderate

x Moderate
x Moderate
x Moderate
x Moderate

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั’ก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.12-9 การพิจารณาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงของท่อขนถ่ายพาราไซลีนบนบก ขนาด 12 นิ้ว (ต่อ)
ขนาดรูรั่ว
แตกหัก
(12 นิว)

โอกาสสูงสุด (ครั้ง/ปี)
(Frequency)*
1.31x10-7
(Very Unlikely)

ระดับความร้อน (Severity)

ระดับความเสี่ยง****

ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

74.54
80.73
91.94
118.11

ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า

พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ
พืนที่ทะเลและท่าเทียบเรือ

หมายเหตุ
(Frequency x Severity)

Unconfined Pool Fire
37.5 kw/m2
25.0 kw/m2
12.5 kw/m2
4.0 kw/m2

หมายเหตุ :

รัศมี (เมตร)

Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely
Very Unlikely

x Moderate
x Moderate
x Moderate
x Moderate

* โอกาสการเกิดเหตุการณ์ (Frequency) อ้างอิงจากข้อมูล API
** กรณีปริมาณการรัว่ ไหลของสารไวไฟภายใน 0 นาที น้อยกว่า 10,000 ปอนด์ จะไม่เกิดการติดไฟชนิด Fireball (API Publication 581, 2000)

*** การพิจารณาระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่้า) อ้างอิงจากตาราง Accident Frequency/Severity Screening Matrix โดยใช้ผลจาก Frequency x Severity ดังนี
ระดับความเสีย่ ง ต่้า ได้แก่
- Very Unlikely x Minor
- Very Unlikely x Moderate
- Very Unlikely x Major
- Unlikely x Minor
- Reasonably x Minor

ระดับความเสีย่ ง ปานกลาง ได้แก่
- Very Unlikely x Catastrophic
- Unlikely x Moderate
- Unlikely x Major
- Reasonably x Moderate
- Reasonably x Major

ระดับความเสีย่ ง สูง ได้แก่
- Unlikely x Catastrophic
- Reasonably x Catastrophic
- Likely x Minor
- Likely x Moderate
- Likely x Major
- Likely x Catastrophic
- Common x Minor
- Common x Moderate
- Common x Major
- Common x Catastrophic

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4-121

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

4.13 การมีส่วนร่วมของประชาชน
4.13.1 วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1) เพื่อ น้า เสนอข้อมู ล รายละเอียดโครงการในส่ว นที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงฯ การวิเ คราะห์ผ ล
กระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ รวมถึงมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ
2) เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ และข้ อ ห่ ว งกั ง วลต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ปั ญ หา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการจัดการกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึนจากการ
ด้ า เนิ น โครงการในส่ ว นที่ เ ปลี่ ย นแปลงฯ รวมถึ ง มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ

4.13.2 แนวทางการดาเนินงาน
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทที่ปรึกษา ได้ด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้
ผูม้ ีส่วนได้เสียของได้รับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมถึงผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึน และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความ
คิดเห็น ความห่วงกังวล และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ โดยจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อ ย ตังแต่วันที่
21 – 24 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบ
หลักจากกิจกรรมของโครงการที่มีอยู่ในชุมชน ระยะรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร โดยรอบพืนที่โครงการ
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการใกล้เ คียงที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.13-1
ตารางที่ 4.13-1 กาหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่า
เทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของ
คลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
กลุ่มที่

วันที่

1

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน
พ.ศ. 2557

2

วันอังคารที่ 22 เมษายน
พ.ศ. 2557
วันพุธที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2557

3

4

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน
พ.ศ. 2557

กลุ่มเป้าหมาย
-

ชุมชนบ้านห้วยเล็ก
ชุมชนบ้านเขาน้าซับ
ชุมชนวัดพระประทานพร
ชุมชนผาแดง
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ชุมชนบ้านทุ่ง
ชุมชนบ้านนาเก่า
ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
ชุมชนวัดมโนรม
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม
ชุมชนตลาดอ่าวอุดม
ชุมชนบ้านชากยายจีน

สถานที่

เวลา

ร้านอาหารไพเราะ

17.00-19.00 น.

ร้านอาหารไพเราะ

17.00-19.00 น.

ร้านอาหารไพเราะ

17.00-19.00 น.

ร้านอาหารไพเราะ

17.00-19.00 น.

หมายเหตุ: หน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการใกล้เคียง สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมได้ ตามเวลาทีส่ ะดวกข้างต้น

4-122

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.13.3 แผนการมีส่วนร่วมของโครงการ
โครงการฯ ได้ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมเขตพืนที่ศึกษาของโครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตัง
โครงการ รวม 12 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 11 ชุมชน และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
1 ชุมชน ดังแผนที่แสดงขอบเขตพืนที่ศึกษา ดัง รูปที่ 4.13-1 โดยกลุ่มเป้าหมายส้าหรับการจัดประชุม
กลุ่มย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท้า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่ท้าหน้าที่พิจารณารายงาน หน่วยงานราชการใน
ระดับต่างๆ องค์กรเอกชน องค์กรการพัฒนาเอกชนและสถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทัง 7 กลุ่ม ตามแนวทางของ สผ. รายละเอียดดังตารางที่ 4.13-2
ตารางที่ 4.13-2 กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียในการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีโ่ ครงการฯ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

กลุ่มย่อย

รายละเอียดกลุ่มย่อย

1.ผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรง ประชาชนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้
เทศบาลนครแหลมฉบัง
จากโครงการ
เคี ย งพื นที่ โ ครงการโดยรอบ 5
- ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
กิโลเมตร
- ชุมชนบ้านทุ่ง
- ชุมชนบ้านอ่าวอุดม
- ชุมชนตลาดอ่าวอุดม
- ชุมชนวัดมโนรม
- ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
- ชุมชนบ้านนาเก่า
- ชุมชนบ้านชากยายจีน
- ชุมชนบ้านเขาน้าซับ
- ชุมชนบ้านห้วยเล็ก
- ชุมชนวัดพระประทานพร
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
- ชุมชนผาแดง
กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพประมง
- กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม
- กลุ่มเกษตรกรท้าประมงทุ่งสุขลา
โรงเรียน
- โรงเรียนบุญจิตวิทยา
- โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์)
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
- โรงเรียนบ้านชากยายจีน
- โรงเรียนวัดพระประทานพร
- โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
- โรงเรียนวัดมโนรม
- โรงเรียนวัดบ้านนาเก่า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4-123

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.13-2 กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียในการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีโ่ ครงการฯ (ต่อ)
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

กลุ่มย่อย
วัด

บริษัทเอกชนที่อยู่ข้างเคียง

2. หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท้ า เจ้าของโครงการ
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ นิติ บุค คลผู้ มี สิ ท ธิจั ดท้ ารายงาน
สิ่งแวดล้อม
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม
3. หน่ ว ยงานที่ ท้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณา หน่วยงานผู้พิจารณารายงานฯ
รายงาน
4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

จังหวัดและส่วนท้องถิ่น

4-124

รายละเอียดกลุ่มย่อย
-

วัดใหม่เนินพยอม
วัดมโนรม
วัดแหลมฉบังเก่า
วัดแหลมฉบัง
วัดแหลมทอง
วัดประชานาค
วัดเนินบุญญาราม
วัดบ้านนาเก่า
วัดพระประทานพร
บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จ้ากัด
บริษัท ไทยลู้บเบส จ้ากัด
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์ จ้ากัด

- ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมเจ้าท่า
- กรมธุรกิจพลังงาน
- การประปาส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ส้านักงานการขนส่งทางน้าที่ 6 สาขาชลบุรี
- ศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
- ส้านักงานท่าเรือแหลมฉบัง
- ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
- ส้านักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
- ส้านักงานน้าร่องเขตท่าเรือศรีราชา
- ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทาง
ทะเล
- สาธารณสุขอ้าเภอศรีราชา
- ส้านักงานประมงอ้าเภอศรีราชา
- สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ชลบุรี)
- ส้านักงานประมงจังหวัดชลบุรี
- ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี
- ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
- ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชลบุรี
- ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.13-2 กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียในการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีโ่ ครงการฯ (ต่อ)
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

กลุ่มย่อย

4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ จังหวัดและส่วนท้องถิ่น
(ต่อ)

5. องค์กรเอกชน องค์ ก รการพัฒนา องค์กรเอกชน องค์กรการพัฒนา
เอกชนและสถาบันการศึกษา
เอกชน
สถาบันการศึกษา
6. สื่อมวลชน
สื่อมวลชน

7. ประชาชน

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียดกลุ่มย่อย
-

สถานีต้ารวจภูธรแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี
เทศบาลนครแหลมฉบัง
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา
ศูนย์สาธารณสุขแหลมฉบัง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เครือสหพัฒน์ฯ)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เขาน้าซับ)
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- สถานีวิทยุชุมชนชาวแหลมฉบัง
FM 96.25 MHZ
- หนังสือพิมพ์มติชน ท้องถิน่ ชล
- หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสท์
ข่าวเมืองชล
- ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4-125

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

รูปที่ 4.13-1

4-126

ยูเออี

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนที่อยู่โดยรอบที่ตั้งโครงการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา
และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา(วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.13.4 ขั้นตอนการดาเนินงาน วิธีการ และเทคนิคที่ใช้
การประชุมในครังนี จะใช้เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อย ในการศึกษาความคิดเห็น การรับรู้ ของผู้เข้าร่วม
การประชุม และสามารถใช้หาค้าตอบที่ยังคลุ มเครือ หรือยังไม่แน่ชัดของการศึกษาในโครงการต่างๆ
ช่วยให้งานการศึกษาของโครงการมีความสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึน เนื่องจากกลุ่มผู้เข้าร่วมการ
ประชุม สามารถให้ ข้ อ มูลในประเด็ น ปั ญหาที่ เฉพาะเจาะจง มีก ารเตรี ย มเอกสารและข้ อมู ลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตลอดจนการเปิดเวทีอภิปราย เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้เข้าร่วมการประชุม กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็น รวมทังการรับ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในห้องประชุม หรือผ่านแบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุปขันตอนการด้าเนินงานในการ
จัดประชุมกลุ่มย่อยมีขันตอนและวิธีการด้าเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี
4.13.4.1 การเตรียมการก่อนการจัดประชุม


จัดท้าบัญชีรายชื่อของกลุ่มเป้าหมายส้าหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อย



ก้าหนดรูปแบบการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ โดยค้านึงถึงความสะดวกของผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เป็นกลุ่มชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ



จัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการชีแจง ซักซ้อม และท้าความเข้าใจในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ
และทีมงานด้านการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้อง



จัดเตรียมแนวทาง ล้าดับหัวข้อในการน้าเสนอ และประเด็นในการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น



จัดเตรียมเอกสารและสื่อในการน้าเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ



จั ด เตรี ย มบุ ค ลากรในการจั ด ประชุ ม อาทิ ผู้ ด้ า เนิ น การประชุ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการศึ ก ษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้จดบันทึก ผู้ประสานงาน เป็นต้น

4.13.4.2 การประสานงานและประชาสัมพันธ์การจัดประชุม


ประสานงาน เตรียมการนัดหมายผู้แทนหรือกลุ่มบุคคล โดยค้านึงถึงวัน เวลา สถานที่ที่อ้านวย
ความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมได้มากที่สุด



ประชาสัมพั นธ์เชิ ญชวนเข้าร่ วมประชุม โดยการจัด ท้าหนั งสือเชิญเข้ าร่วมประชุ มไปยั งกลุ่ ม
เป้าหมายที่ระบุไว้ข้างต้น (รูปที่ 4.13-2) รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ 4-7

4.13.4.3 การดาเนินการจัดประชุม
ด้าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยมีการน้าเสนอข้อมูล รายละเอียดโครงการ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

4.13.4.4 การสรุปและเผยแพร่ผลการจัดประชุม


รวบรวมและคัดกรองประเด็นค้าถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม รวมทัง
สรุป ผลการจัดประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 4-13)



เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลจากการจัดประชุมให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผ่านทางผู้น้าชุมชน

รูปที่ 4.13-2

4-128

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุม โดยการจัดทาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
ไปยังกลุม่ เป้าหมาย

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.13.5 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทที่ปรึกษา ได้ด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมถึงผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึน และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความ
คิดเห็น ความห่วงกังวล และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ โดยจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็น
4 กลุ่ม ตังแต่วันที่ 21 – 24 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อาจ
ได้รับผลกระทบหลักจากกิจกรรมของโครงการที่อยู่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบพืนที่โครงการ แต่เนื่องจาก
ผู้แทนกลุ่มประมงในพืนที่ศึกษาไม่สะดวกเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น อีกทังมีข้อเสนอแนะจาก
ผู้น้าชุมชนว่าควรมีการจัดประชุมกลุ่มประมงเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทางเจ้าของ
โครงการและบริ ษัท ที่ปรึ กษาจึงได้ประสานนั ดหมายเพื่อจั ดประชุ ม และได้ก้า หนดวัน จัดประชุ มขึ น
ณ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยการประชุมฯ ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมทังสิน 401 คน
และหากไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัท ที่ปรึกษา มีจ้านวนผู้ เข้าร่วมประชุม ทังหมด 281 คน
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.13-3 และเอกสารแนบ 4-8
ตารางที่ 4.13-3 จานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการฯ
กลุ่มที่
1

วันที่
21 เมษายน 2557

ผู้เข้าร่วมประชุม

จานวน (คน)

ชุมชน
ชุมชนบ้านห้วยเล็ก
ชุมชนบ้านเขาน้าซับ
ชุมชนวัดพระประทานพร
ชุมชนผาแดง
หน่วยงานราชการ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
หน่วยงานเอกชน
บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ: บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา
รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 21 เมษายน 2557

2

22 เมษายน 2557

ชุมชน
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ชุมชนบ้านทุ่ง
หน่วยงานราชการ
สถานีต้ารวจภูธรแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี
ท่าเรือแหลมฉบัง
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ส้านักงานน้าร่องศรีราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

75

2
2
18
7
104
36

3
2
2
2

4-129

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.13-3 จานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ต่อ)
กลุ่มที่

3

4

4-130

วันที่

23 เมษายน 2557

24 เมษายน 2557

ผู้เข้าร่วมประชุม
หน่วยงานเอกชน
บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท กัสโก้ เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ้ากัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา
รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 22 เมษายน 2557
ชุมชน
- ชุมชนบ้านนาเก่า
- ชุมชนบ้านแหลมทอง
- ชุมชนวัดมโนรม
หน่วยงานราชการ
- สถานีต้ารวจภูธรแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเอกชน
- บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา
รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 23 เมษายน 2557
ชุมชน
- ชุมชนบ้านอ่าวอุดม
- ชุมชนตลาดอ่าวอุดม
- ชุมชนบ้านชากยายจีน
หน่วยงานราชการ
- สถานีต้ารวจภูธรแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี
- เทศบาลนครแหลมฉบัง
- ส้านักงานประมงจังหวัดชลบุรี
สถาบันการศึกษา
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
หน่วยงานเอกชน
- บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยลู้บเบล้นดิง จ้ากัด
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา
รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 24 เมษายน 2557

จานวน (คน)
3
1
19
5
73
62

5
3
23
6
99
64

1
1
1
2
1
2
1
20
6
99

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.13-3 จานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ต่อ)
กลุ่มที่
5

วันที่
8 พฤษภาคม 2557

ผู้เข้าร่วมประชุม

จานวน (คน)

กลุ่มประมง
- กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม
- กลุ่มเกษตรกรท้าประมงทุ่งสุขลา
สื่อมวลชน

3
3
2

หน่วยงานเอกชน
- บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)

2
12

บริษัทที่ปรึกษา

4

รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
รวมจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

26

401

กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มต้ อ งด้ า เนิ น การให้
ครอบคลุ มกลุ่ม ผู้มี ส่ว นได้ เสี ยทั ง 7 กลุ่ ม ตามแนวทางการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนในกระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส้านักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
พ.ศ. 2549 ซึ่งประกอบด้วย
1) ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้เสียประโยชน์ และกลุ่ม
ผู้ได้รับประโยชน์ ที่อยู่ในบริเวณที่ตังโครงการ
2) หน่ ว ยงานผู้ รับ ผิ ด ชอบจั ดท้ า รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ บริ ษั ท
เจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
3) หน่วยงานที่ท้าหน้าที่พิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานฯ
และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานผู้พิจารณาอนุญาต
4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาค หน่วยงานราชการส่วนจังหวัด และส่วนท้องถิ่น
5) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ
6) สื่อมวลชน
7) ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

4.13.6 ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
4.13.6.1 ขั้นตอนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
การจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่า
เทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้ อ มวางท่ อน้ า มั นใต้ ท ะเลและก่ อ สร้ า งถัง เก็ บผลิ ต ภัณฑ์ เ พิ่ม เติ ม ของคลั ง น้า มั น ศรี ร าชา (วางท่ อ
พาราไซลีนเพิ่มเติม) ของบริษั ท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) เมื่ อวันที่ 21-24 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา
17.00-19.00 น. รายละเอียดดังตารางที่ 4.13-4
หลังจากได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ทางผู้แทนกลุ่มประมงในพืนที่ศึกษาไม่สะดวกเข้าร่วมใน
วันและเวลาดังกล่าวข้างต้น อีกทังมีข้อเสนอแนะจากผู้น้าชุมชนว่าควรจะมีการจัดประชุมกลุ่มประมง
เพราะกลุ่มประมงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทางโครงการและบริษั ทที่ปรึกษาจึงได้ประสานนัดหมายเพื่อจัด
ประชุม และได้ก้าหนดวันจัดประชุม โดยเชิญกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม และกลุ่มเกษตรกรท้า
ประมงทุ่ งสุ ข ลา เมื่ อ วันพฤหั สบดี ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00-16.00 น. รายละเอีย ดดั ง
ตารางที่ 4.13-5
ตารางที่ 4.13-4 แสดงกาหนดการการประชุมวันที่ 21 – 24 เมษายน พ.ศ. 2557
เวลา
17.00-17.15 น.
17.15-17.20 น.
17.20-17.50 น.
17.50-18.50 น.
18.50-19.00 น.
19.00 นเป็นต .้นไป

รายละเอียด
ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม
กล่าวต้อนรับและกล่าวแนะน้าความเป็นมาเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มย่อย
น้าเสนอรายละเอียดโครงการ ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมาตรการฯ
เปิดให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
สรุปประเด็นข้อคิดเห็น
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

ตารางที่ 4.13-5 แสดงกาหนดการการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
เวลา
14.00-14.15 น.
14.15-14.20 น.
14.20-14.50 น.
14.50-15.50 น.
15.50-16.00 น.
16.00 นเป็นต้นไป .
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รายละเอียด
ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม
กล่าวต้อนรับและกล่าวแนะน้าความเป็นมาเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มย่อย
น้าเสนอรายละเอียดโครงการ ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมาตรการฯ
เปิดให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
สรุปประเด็นข้อคิดเห็น
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.13.6.2 ความคิดเห็นของประชาชนจากห้องประชุม
การประชุมรับฟังความคิดเห็น วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ชุมชนบ้านห้วยเล็ก ชุมชนบ้านเขาน้าซับ ชุมชนวัดพระประทานพร และ
ชุมชนผาแดง เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา 17.00-19.00 น. มี โดยผู้เข้าร่วมประชุมนอกเหนือจากชุมชนแล้ว ยังมีผู้แทนจากเทศบาลนคร
แหลมฉบั ง เข้ าร่ ว มการประชุม ด้ ว ย หลั ง จากน้ า เสนอการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการ พร้ อ ม
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมได้น้าเสนอประเด็นห่วงกังวล และสอบถามในรายละเอียด
โครงการ ตลอดจนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ซึ่งเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาได้มีการ
ชีแจง สรุปได้ดังตารางที่ 4.13-6 และรูปที่ 4.13-3
ตารางที่ 4.13-6 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือ่ วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประเด็น
อุตุนยิ มวิทยา
และคุณภาพ
อากาศ

ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อชี้แจงในที่ประชุม
ข้อเสนอแนะ
เมื่อมีมาตรการตรวจวัดตาม รับทราบข้อคิดเห็น
ระบบบัญชีรายชื่อสารอินทรีย์
ระเหย ควรจะมี การน้า ค่ า ที่
ตรวจวั ด ได้ เ ผยแพร่ / ชี แจง
ต่ อ ประธาน/คณะกรรมการ
ชุ ม ชนทุ ก ๆ ครั ง และเชิ ญ
ตั ว แ ท น ชุ ม ช น เ ข้ า ร่ ว ม
สั งเกตการณ์ทุก ครั งที่มี การ
ตรวจวัด

นิเวศวิทยาทาง หากเกิ ด การรั่ ว ซึ ม ของสาร
ทะเล
จากท่อที่ได้เคลือบ PE ไว้ 3
ชัน และซีเมนต์อีก 1 ชัน จะ
ส่ งผลกระทบต่อ คุ ณภาพน้ า
อย่างไรบ้าง

โอกาสที่ จ ะเกิ ด การรั่ ว ไหลออกมาถื อ ว่ า มี
ความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากท่อได้รับ
การออกแบบตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็
ตามหากเกิ ด การรั่ ว ไหลโครงการมี ร ะบบ
ตรวจวัดแรงดันภายในท่อ ถ้าพบว่าตรงไหน
มีแรงดันแตกต่างจากสภาวะการด้าเนินงาน
ปกติ แสดงว่าท่อมีความผิดปกติ นอกจากนัน
สารพาราไซลีนโดยปกติจะเบากว่าน้าและไม่
ละลายน้า ดังนันหากมีการรั่วไหลจะลอยขึน
ที่ ผิ ว น้ า และหากพบว่ า มี ก ารรั่ ว ไหลจะ
ด้าเนิน การโดยการใช้ทุ่น กันน้ามัน (Boom)
ล้อมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารและ
มีวิธีก้าจัดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดย
ปตทได้เก็บทุ่นกันน้ามันไว้บนฝั่งสามารถ .
เข้าถึงพืนที่ได้ไม่เกิน10 นาที

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
ปตท. จะน้าค่าที่ตรวจวัดได้เผยแพร่/
ชีแจง ต่อประธาน/คณะกรรมการ
ชุมชนทุกๆ ครัง และเชิญตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกครังที่มี
การตรวจวัด ซึ่งตามมาตรการฯ จะมี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในระยะ
ด้าเนินการ ทุก 6 เดือน
อย่างไรตาม ทาง ปตท. ขอพิจารณา
จ้านวนผู้เข้าร่วมฯ ที่เหมาะสมในแต่ละ
ครัง
มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ก้ า หนดไว้
ส้ า หรั บ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
ดังกล่าว คือ
โครงการมี ก ารจั ด ท้ า แผนฉุ ก เฉิ น
รวมถึ ง การฝึ ก ซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง
รวมถึ ง การปฏิ บั ติก รณี เ กิ ดอุ บั ติ เ หตุ
การระเบิ ด อั ค คี ภั ย การรั่ ว ไหลของ
เคมี ภั ณ ฑ์ เ หลวและอุ บั ติ เ หตุ ต่ า งๆ
อ ย่ า ง ส ม่้ า เ ส ม อ ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น
ใกล้เคียงอย่างน้อยปีละ ครัง 1

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

ตารางที่ 4.13-6 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือ่ วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ประเด็น
เศรษฐกิจและ
สังคม

สุขาภิบาลและ
สาธารณสุข

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
จากโครงการนี คืออะไร

หากแคมป์ ค น งาน สร้ า ง
ปั ญ หาและความเดื อ ดร้ อ น
ให้ แก่ ชุ ม ช น ใน พื น ที่ จ ะ มี
วิธีการแก้ไขปัญหานีอย่างไร
บ้าง เช่น ปัญหาเรื่องของขยะ
น้ า เสี ย จากการใช้ ห้ อ งน้ า ,
กรณีคนงานทะเลาะวิวาทกัน
เป็นต้น
ในการวางท่ อ พาราไซลี น มี
อ า ยุ น า น กี่ ปี แ ล ะ มี ก า ร
ตรวจสอบอย่างไรบ้าง

ถ้าหากระบบ ERC และ ESD
ไม่ท้างาน จะมีวิธีการป้องกัน
และแก้ ปั ญ หาอย่ า งไรกั บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึน
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ข้อชี้แจงในที่ประชุม
ประโยชน์ที่ ชุมชนจะได้รับจากโครงการใน
ระยะก่อสร้าง คือ เพิ่มโอกาสการจ้างงานใน
พืนที่ เงินหมุนเวียนในชุมชนและท้องถิ่นเพิ่ม
มากขึน ส้าหรับประโยชน์ที่จะได้รับเมื่ออยู่ใน
ระยะด้าเนินการนัน พบว่าจะส่งผลให้รายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึนและ
ผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนจากการพัฒนา
ของท้องถิ่น
ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาเก็ บ รวบรวมขยะที่
เกิดขึนน้าไปให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นก้าจัด
และจัดสร้างส้วมและระบบบ้าบัดน้าเสียแบบ
ติดกับที่เพื่อ บ้าบัดน้าเสี ย และสิ่ งปฏิกูล จาก
กิจกรรมของที่พักอาศัยคนงาน นอกจากนัน
ได้มีการจัดให้มีศูนย์ร้องเรียนเพื่อให้โครงการ
ไปตรวจสอบ พร้อ มทังจะมีการแจ้งกลั บให้
ประชาชนรับทราบ
อายุการใช้งาน 25 ปี ซึ่งจะท้าการตรวจสอบ
ความหนาของท่อ ด้วยเครื่องตรวจความหนา
ของท่อ ตรวจสอบความหนาของแนวท่อใต้
ทะเล พร้อ มทังมี ร ะบบป้ อ งกั น การผุ ก ร่ อ น
ของท่อ ซึ่งมีแผนการด้าเนินงานทุกปี
จะมีวาล์วอีกชุดหนึ่งที่พนักงานสามารถเข้ า
ไปปิดได้ อย่างไรก็ตามระบบ ERC และ ESD
จะสั่ งปิดการท้างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วยทันที

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
-

-

-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

บรรยากาศการลงทะเบียน

เปิดการประชุม โดยนายปรเมษฐ์ สุวรรณประดิษฐ
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถการ
น้าเข้าการจ่ายและระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

บรรยากาศการประชุม และการน้าเสนอโดยเจ้าของโครงการ
และบริษัทที่ปรึกษา

บรรยากาศผู้เข้าร่วมการประชุม

การซักถาม และเสนอแนะโดยผู้เข้าร่วมการประชุม

ตอบข้อซักถามโดยเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา

รูปที่ 4.13-3

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน พ .ศ.2557
ณ ร้านอาหารไพเราะ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การประชุมรับฟังความคิดเห็น วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ชุมชนบ้านแหลมฉบัง และชุมชนบ้านทุ่ ง เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน
พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เวลา 17.00-19.00 โดยผู้เข้าร่วมประชุม
นอกเหนือจากชุมชนแล้วได้มี สภ.แหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และบริษัท
กั สโก้ เอ็ น ไวรั น เมนทั ล แมเนจเม้ น ท์ จ้ า กั ด และบริ ษั ท ไทยออยล์ จ้ า กั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป็ น สถาน
ประกอบการใกล้เคียง เข้าร่วมการประชุมด้วย หลังจากน้าเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
แล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมได้น้าเสนอประเด็น ข้อห่วงกังวล และสอบถามในรายละเอียดโครงการ ตลอดจนมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ซึ่งเจ้ าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาได้มีการชีแจงอย่าง
ชัดเจน สรุปได้ดังตารางที่ 4.13-7 และรูปที่ 4.13-4
ตารางที่ 4.13-7 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ใน
การประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหาร
ไพเราะ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประเด็น
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย
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ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อเสนอแนะ
ทาง ปตท. มีการควบคุมและ
ประสานงานด้านเหตุการณ์
ฉุ ก เฉิ น หรื อ อุ บั ติ เ หตุ ต่ า งๆ
กั บ บริ ษั ท และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร

ข้อชี้แจงในที่ประชุม

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

ปตท. ได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินไว้เป็นแนวทาง ในการปฏิ บัติเมื่ อ เกิ ดเหตุ การณ์ต่างๆ ขึ น
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลั กๆ ได้แก่
แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดการรั่วไหลและเพลิง
ไหม้จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ และแผนฉุ กเฉิ น กรณี
น้ามันหกรั่วไหลลงสู่ทะเล ซึ่งแต่ละแผนแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดั บ โดยเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์
ฉุ ก เฉิ น จะมี ก ารลดความเสี่ ย งก่ อ น โดย
ศึ กษาและประเมิน ว่าตรงไหนเป็น จุดอ่อ น
และอุปกรณ์จะหยุดการท้างาน พนั กงานจะ
เข้าไปตรวจสอบต่อ ในระดับความรุนแรง 1
ปตท. จะระงับเหตุภ ายในเอง ในระดับ 2
และ 3 จะติดต่อประสานงานขอความร่วมมือ
จากหน่ ว ยงานภายนอก โดย ปตท. มี
ขันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่าง
ชัด เจน อี ก ทั งมี การประกาศภาวะฉุ ก เฉิ น
และยกเลิกภาวะฉุกเฉิน (การกระจายข่ าวมี
การแจ้ ง ขั นตอนการปฏิ บั ติ ด้ ว ยทุ ก ครั ง)
นอกจากนี ยั ง มี สั ญ ญาณแจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น
แบ่ ง เป็ น กรณี ได้ แ ก่ สั ญ ญาณฉุ ก เฉิ น
สั ญ ญาณรวมพล สั ญ ญาณอพยพ และ
สัญญาณปลอดภัย
กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ call center 1365 และ อุบัติเหตุต่างๆ จะต้องติดต่อ ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสาร
ฝ่ายใด ของ ปตท.
ประกอบการประชุม

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.13-7 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือ่ วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อชี้แจงในที่ประชุม
ข้อเสนอแนะ
อาชี ว อนามั ย ควรค้านึงถึงความปลอดภัย รับทราบข้อมูล
แ ล ะ ค ว า ม ในทรั พ ย์ สิ น /อาชญากรรม
ปลอดภัย
ในช่ ว งก่ อ สร้ า ง ทั งในเรื่ อ ง
ปั ญ หาต่ า งๆ จากคนงาน
ก่อ สร้ า ง โดยเฉพาะปั ญ หา
แรงงาน ต่ า งด้ า ว ปั ญ ห า
จราจรจากการขนส่ง รวมทัง
ปัญ หาฝุ่ น ละอองที่ เ กิ ด จาก
การก่อสร้างด้วย
ประเด็น

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
มาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งก้าหนดไว้ส้าหรับ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว คือ
– ระบุในสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมาว่าให้
พิจารณาเลือกใช้แรงงานในท้องถิ่น
เป็ น อั น ดั บ แรก เพื่ อ ให้ เ กิ ด โอกาส
การจ้างงานและป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดจากคนนอกพืนที่
– ก้ า หนดในเงื่ อ นไขสั ญ ญาการจ้ า ง
งานผู้ รั บเหมา ให้ ผู้ รั บเหมาจัดจ้า ง
คนงานที่ไม่มีปัญหายาเสพติด เพื่อ
เป็นการคัดกรองในเบืองต้น
– ก้ า ห น ด ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ
ควบคุมดูแลแรงงานต่างถิ่น ไม่ให้ก่อ
ความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดปัญหา
ต่อชุมชน
– ควบคุ ม ให้ พ นั ก งานขั บ รถบรรทุ ก
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
และกวดขั น มาตรการด้ า นความ
ปลอดภัย ในการขับรถ เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ
– ต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่เหมาะสมปิด
คลุมทุกครัง เพื่อป้องกันการตกหล่น
ของเศษวั ส ดุ บ นถนน ซึ่ ง จะเป็ น
อุปสรรคต่อการจราจร
– รถบรรทุกของโครงการต้องติดป้าย
หรือสติ๊กเกอร์ และแสดงหมายเลข
โทรศั พ ท์ ที่ ตั ว ถั ง รถให้ เ ห็ น ชั ด เจน
ว่าเป็นรถของโครงการ เพื่อที่ชุมชน
จะได้ช่วยควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเต็มที่

พาราไซลี น เป็ น น้ า มั น หรื อ พาราไซลี น เป็ น ของเหลว (คล้ า ยน้ า มั น ) ก๊าซ มีคุณสมบัติอย่างไร
ลั ก ษณะใส ไม่ ล ะลายน้ า และมี ก ลิ่ น หอม
หวาน (คล้ายละมุด) เป็นสารไวไฟ
หากมี ก ารรั่ ว ไหล พาราไซ พาราไซลี นจะมีกลิ่ น และหากมีการรั่วไหลจะ ลี น จ ะ ล อ ย ขึ น ใ น อ า ก า ศ ระเหยและลอยขึ นในอากาศ และในกรณีที่ มี
ห รื อ ไ ม่ แ ล ะ ช า ว บ้ า น จ ะ การรั่วไหล ชาวบ้านจะสามารถรับรู้ ทางจมูก
สามารถรั บ รู้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ว่ า มี และหากได้ รั บทางการหายใจจะระคายเคื อง
การรั่วไหลเกิดขึน
จมูก หายใจติดขัด วิงเวียนศรีษะ เป็นต้น
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.13-7 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือ่ วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อเสนอแนะ

โ ค ร ง ก า ร ค ว ร ชี แ จ ง
อันตรายต่างๆ ของพารา
ไซลี น เพื่ อ ที่ ช าวบ้ า นจะ
สามารถป้องกันตัวเองได้

ข้อชี้แจงในที่ประชุม

โครงการจะส่ ง ต่ อ เอกสารข้ อ มู ล ความ ปลอดภั ยของสารเคมี (MSDS) ของพารา
ไซลีนไปยั งผู้น้าชุมชนในพืนที่ ศึกษาเพื่ อ
เผยแพร่ ให้ ประชาชนในชุ ม ชนรั บทราบ
ต่อไป

อาชี ว อนามั ย พืนที่ ชุ มชนบ้ านแหลมฉบั ง รับทราบข้อเสนอแนะ
แ ล ะ ค ว า ม แ ล ะ ชุ ม ช น บ้ า น ทุ่ ง จ ะ
ปลอดภัย
เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนววางท่ อ
ดั ง นั น ห า ก มี ปั ญ ห า ห รื อ
ผลกระทบใดเกิ ด ขึ น ทาง
ปตท. หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ควรรี บ แก้ ไ ขปั ญ หา และ
ชาวบ้ า นควรช่ ว ยสอดส่ อ ง
ดูแล

มี ก ารวางท่ อ ในทะเลลึ ก ลง
จากระดับพืนท้องทะเลเท่าไร
การวางท่ อ จะวางท่ อ จาก
แนวท่อเดิมเท่าไร เนื่องจาก
ชาว บ้ า น ปร ะ กอ บอาชี พ
ประมง กังวลว่าทอดสมอเรือ
จะเกี่ยวแนวท่อ
แนวท่อ เดิมเลี ย บทางรถไฟ
บริเวณบ้านทุ่ง ยังใช้งานอยู่
หรือไม่ เนื่องจากบริเวณนัน
มีชุมชนหนาแน่น ทาง ปตท .
ไ ด้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ข้ า ไ ป
ตรวจสอบบริ เ วณดั ง กล่ า ว
หรือ ไม่ หากชาวบ้ านมี การ
ขุ ด ดิ น บ ริ เ ว ณ แ น ว ท่ อ
ดังกล่าว
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ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

ปตท. มีขันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินอย่างชัดเจน อีกทังมีการประกาศ
ภาวะฉุกเฉินและยกเลิกภาวะฉุกเฉิน (การ
กระจายข่าวมีการแจ้งขันตอนการปฏิบัติ
ด้วยทุกครัง) นอกจากนี ยังมีสัญญาณแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน แบ่งเป็นกรณี ได้แก่ สัญญาณ
ฉุกเฉิน สัญญาณรวมพล สัญญาณอพยพ
และสัญญาณปลอดภัย

นอกจากนี ปตท. มี ก ารเข้ า สั ม ภาษณ์
ตัวแทนชุมชนบ้านแหลมฉบัง ชุมชนบ้าน
ทุ่ง และชุมชนบ้านอ่าวอุดมเป็นประจ้าทุก
เดือน พร้อมทังน้าผลที่ได้มาปรับปรุงการ
ด้ า เนิ น งาน รวมทั งมี ช่ อ งทางรั บ ฟั ง ข้ อ
ร้องเรียนและความคิดเห็นต่างๆ
ท่อพาราไซลีนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิว บริ เ ว ณพื น ที่ แ น ว ท่ อ จะ มี ป้ า ย เตื อ น
ของโครงการจะวางในทางทิ ศ ใต้ ข องท่ อ ต้าแหน่งของแนวท่อใต้ทะเลเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัจจุบัน และจะห่ างจากแนวท่อเดิมประมาณ การทอดสมอเรือในพืนที่ดังกล่าว
2-3 เมตร และลึ กประมาณ 1.5 เมตร แนวขุ ด
ร่องเพื่อวางท่อจะกว้างประมาณ 8-10 เมตร

ท่อดังกล่าวไม่ได้เป็นของ ปตท. โดยหากเป็น แนวท่ อ ของ ปตท. จะมี การติ ด ป้ ายและมี
พนักงานเข้ าตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงแนวท่อ
อย่างสม่้าเสมอ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

บรรยากาศการลงทะเบียน

เปิดการประชุม โดยนายปรเมษฐ์ สุวรรณประดิษฐ
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถการ
น้าเข้าการจ่ายและระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

การน้าเสนอโดยเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา

บรรยากาศโดยรวมของผู้เข้าประชุม

การซักถาม และเสนอแนะโดยผู้เข้าร่วมการประชุม

ตอบข้อซักถามโดยเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา

รูปที่ 4.13-4

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันอังคาร ที่ 22 เมษายน พ .ศ.2557
ณ ร้านอาหารไพเราะ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

การประชุมรับฟังความคิดเห็น วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนบ้านแหลมทอง และชุมชนวัดมโนรม ในวันพุธที่
23 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เวลา 17.00-19.00 น. นอกจากนี
ยัง มีผู้แทนจากสถานีต้ารวจภูธรแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
ศรีราชา และ โรงเรียนเทศบาล 3 เข้าร่วมการประชุมด้วย หลังจากน้าเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมได้น้าเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตลอดจนมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการซึ่งเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาได้มีการชีแจง ดังสรุปในตารางที่ 4.13-8 และ
รูปที่ 4.13-5
ตารางที่ 4.13-8 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือ่ วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อเสนอแนะ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท้าไมความเข้มข้นของพารา
โครงการ
ไซลีนในบรรยากาศเฉลี่ย 24
ชั่ ว โ ม ง จึ ง ต้ อ ง อ้ า ง อิ ง
มาตรฐานแคลิฟอร์เนีย
นิเวศวิทยาทาง เมื่อมีการรั่วของสารพาราไซ
ท ะ เ ล แ ล ะ ลีนจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้า
ชายฝั่ง
หรือไม่
ประเด็น

ข้อชี้แจงในที่ประชุม

ในประเทศไทยตอนนี ยั ง ไม่ มี ก ารก้ า หนด
มาตรฐานของพาราไซลี น ในบรรยากาศ
ดั ง นั นจึ ง ต้ อ งหาค่ า แนะน้ า หรื อ มาตรฐาน
ต่างประเทศมาเปรียบเทียบ
เบืองต้นอธิบายถึงการออกแบบอายุ การใช้
งานของระบบความปลอดภัยของแนวท่อและ
แขนรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ เป็นท่อเหล็กเคลือบ
ด้วยพลาสติกความหนาแน่นต่้า คุณภาพสูง
3 ชัน (3LPE) เพื่อกันการกัดกร่อน พร้อมมี
การหุ้ ม คอนกรี ต ภายนอกเพื่อ ถ่ ว งน้ าหนั ก
โอกาสของการรั่วจึงค่อนข้างน้อย รวมทังมี
แผนการตรวจสอบและซ่ อ มบ้ า รุ ง อย่ า ง
สม่้าเสมอ อีกทังตลอดแนวท่อจะมีป้ายบอก
ว่าเป็น บริเวณที่มีการวางท่อ ห้ ามมีการทิง
สมอ โดยคุณสมบัติของพาราไซลีนสารมีการ
ละลายน้ าได้น้อ ย มีการระเหย ถ้ ากรณีที่ มี
การรั่ว ออกมาจะมีการแยกชัน มีลักษณะใส
เป็นฟิล์มน้ามันบางๆ ปัจจุบันไม่มีการศึกษา
ที่สามารถระบุได้ว่าสารตัวนีมีผลกระทบกับ
สิ่งมีชีวิตและไม่ได้เป็นสารก่อการกลายพันธุ์
เศรษฐกิ จ และ ฝุ่ น ตะกอนมี ก ารดั ก ตะกอน จะมีการขุดร่องความกว้างประมาณ 8-10 เมตร
สังคม
หรือไม่และจะเกิดผลกระทบ ลึกประมาณ 1.5 เมตร โดยวิธีการวางท่อจะขุด
หรือไม่
เอาดินขึ นมา พอวางท่อแล้ วเสร็จก็จะฝังกลบ
เหมือนเดิม
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ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
-

-

มาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งก้าหนดไว้ส้าหรับ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว คือ
– ติดตั งม่ านกั น ตะกอน (Silt Curtain)
ในระยะห่ า งจากแนวท่ อ ด้ า นละ 50
เมตร ใน 3 ทิศทาง ได้แก่ ทิศใต้ ทิศ
ตะวันตก และทิศเหนือ เว้นเฉพาะทิศ
ที่หันหน้าเข้าฝั่ง ตลอดช่วงระยะเวลา
ที่มีการขุดร่องเพื่อวางท่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.13-8 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือ่ วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อเสนอแนะ

ข้อชี้แจงในที่ประชุม

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
–

–

ก่อนเริ่มด้าเนินการก่อสร้างโครงการ
ให้ ผู้ รั บ เหมาตรวจวั ด ปริ ม าณสาร
แขวนลอย (Suspended Solid) ตาม
วิ ธี ที่ ไ ด้ ก้ า ห น ด ไ ว้ ใ น ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่องก้าหนด
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า ทะเล เพื่ อ ใช้
เป็น ค่ามาตรฐานของสารแขวนลอย
ส้าหรับพืนที่โครงการ
ตลอดระยะเวลาที่มี กิจกรรมการขุ ด
ร่ อ งเพื่ อ วางท่ อ หากพบว่ า ผลการ
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ป ริ ม า ณ ส า ร
แขวนลอยบริเวณ 5 สถานี ช่วงที่น้า
ลงต่้ า สุ ด มี ค่ า เกิ น มาต รฐานให้
โครงการหยุ ด กิ จ กรรมการขุ ด ร่ อ ง
ทั น ที จ นกระทั่ ง ค่ า ดั ง กล่ า วอยู่ ใ น
เกณฑ์ ที่ ก้ า หนดจึ ง เริ่ ม ด้ า เนิ น การ
ต่อไป

อาชี ว อนามั ย การวางท่อให้ ด้าเนินการตาม รับทราบข้อเสนอแนะ
แ ล ะ ค ว า ม มาตรฐานฯ และควบคุ มการ
ปลอดภัย
ก่อสร้างอย่างเข้มงวด
อาการเมื่อ ได้รับสาร วิธีการ ลักษณะอาการแรกเริ่มจากการรับรู้การสัมผั ส แก้ไขอาการเบืองต้น
ทางกลิ่ น จะมี การอาการระคายเคื อ งระบบ
ทางเดิ นหายใจ คลื่ นไส้ อาเจี ยน วิ ธี การปฐม
พยาบาลเบืองต้น หากโดนผิวหนังก็จะต้องล้าง
ด้ วยน้ าและสบู่ ในปริ มาณมาก หากเป็ นการ
หายใจเข้ าก็ จะต้ องออกจากพื นที่ให้ เร็ วที่ สุ ด
เพื่อให้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจอย่างเร็วที่สุด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

บรรยากาศการลงทะเบียน

เปิดการประชุม โดยนายสุรชัย ด้ารงเกียรติศักดิ์
ผู้อ้านวยการโครงการเพิ่มขีดความสามารถการน้าเข้าการ
จ่ายและระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

การน้าเสนอโดยเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา

บรรยากาศโดยรวมของผู้เข้าร่วมประชุม

การซักถาม และเสนอแนะโดยผู้เข้าร่วมการประชุม

ตอบข้อซักถามโดยเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา

รูปที่ 4.13-5

4-142

ยูเออี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พ .ศ.2557
ณ ร้านอาหารไพเราะ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนตลาดอ่าวอุดม และชุมชนบ้านชากยายจีน เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เวลา 17.0019.00 น. ในครังนีมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ เทศบาลนครแหลมฉบัง ส้านักงานประมง
จังหวัดชลบุรี โรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วม
รับฟังด้วย หลังจากน้าเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมได้น้าเสนอ
ประเด็น ห่ว งกัง วล และสอบถามในรายละเอี ยดโครงการ ตลอดจนมีข้ อคิ ดเห็ นและข้อ เสนอแนะต่ อ
โครงการ ซึ่งเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาได้มีการชีแจง ดังสรุปในตารางที่ 4.13-9 และ รูปที่ 4.13-6
ตารางที่ 4.13-9 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อชี้แจงในที่ประชุม
ข้อเสนอแนะ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด การวางท่ อ โครงการฯ ใน ระยะทางของการวางท่อพาราไซลีนทังหมด
โครงการ
ทะเลลึ ก กี่ เ มตร ความยาว ประมาณ 3.5 กิ โ ลเมตร ลึ ก ประมาณ 1.5
รวมเท่าไร
เมตร โดยเป็นท่อในทะเลยาว 1.5 เมตร และ
มี ก ารขุ ด ร่ อ งเพื่ อ ฝั ง ท่ อ ในระยะ 200 เมตร
จากชายฝั่ง เพื่อป้องกันการอันตรายจากการ
สั ญ จร ท่ อ จะไม่ มี ก ารพาดผ่ า นพื นที่ ข อง
ชุมชน
เศรษฐกิ จ และ มาตรการที่เพิ่ มเติมในระยะ รับทราบข้อเสนอแนะ
สังคม
ก่ อ สร้ า ง คื อ บริ ษั ท ใดๆ ก็
ตามที่ จ ะท้ า การก่ อ ส ร้ า ง
เพิ่ ม เติ ม สิ่ ง ที่ เ ป็ น มลภาวะ
หรือ เกิดสภาพแวดล้ อมที่ไ ม่
เ ห ม า ะ ส ม ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ
บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง าน
ติ ด ตามผลการด้ า เนิ น งาน
อย่ างจริ งจั ง และมี แรงจู งใจ
หากท้าได้ดี และมีบทลงโทษ
หากท้ า ผิ ด เพื่ อ สร้ า งความ
มั่น ใจให้ กั บ ประชาชนอย่ า ง
แท้จริง
ประเด็น

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
-

มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ก้ า หนดไว้
ส้ า หรั บ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
ดังกล่าว คือ
บริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) ต้ อ ง
รั บ ผิ ดช อ บการ ด้ า เนิ น การ ร ว มทั ง
ควบคุ ม ดู แ ลและก้ า กั บ ให้ ผู้ อ อกแบบ
ก่อสร้างและ/หรือผู้ด้าเนินการก่อสร้างให้
ปฏิบัติต ามมาตรการป้อ งกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการ
ขยายท่ า เที ย บเรื อ และก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ
ผลิ ตภั ณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อ
ยาและโครงการปรั บ ปรุ ง ท่ า เที ย บเรื อ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามัน
ศ รี ร า ช า ข อ ง บ ริ ษั ท ป ต ท . จ้ า กั ด
(มหาชน) อย่ า งเคร่ ง ครั ด ตลอดอายุ
โครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.13-9 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อชี้แจงในที่ประชุม
ข้อเสนอแนะ
อาชี ว อนามั ย ผลกระทบหากมี ท่ อ แตก มี การปฏิ บั ติ ง านโดยปกติ จ ะมี แ ผนถ้ า มี สิ่ ง
แ ล ะ ค ว า ม การเตรี ย มการป้ อ งกั น หรื อ ผิ ด ปกติ จ ะมี ก ารตรวจสอบและจะมี แ ผน
ปลอดภัย
ลดผลกระทบหรือไม่
ฉุกเฉิน ด้วยแบ่งออกเป็น
1. เพลิงไหม้ระเบิด
2. การรั่วไหลน้า
3. ความมั่นคง
อัน ดับแรกเมื่อ มีน้ามัน หกลงทะเล จะต้อ งมี
การเก็บไม่ให้กระจาย โดยใช้บูมล้อมไว้
อันดับสองใช้อุปกรณ์มาดูดออกจากทะเล
อั น ดั บ สามในกรณี เ กิ ด การรั่ ว ไหลปริ ม าณ
มาก จะมีการเชื่อมต่อกับบริษัทข้างเคียงเข้า
มาช่วย
ประเด็น
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ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
มาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งก้าหนดไว้
ส้าหรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว คือ
– ท่อ ส่ ง พาราไซลี น ใต้ ทะเลเป็น ท่ อ
ช นิ ด API 5L gr. B Class 300
Seamless ที่มีการเคลือบภายนอก
ด้ ว ย PE จ้ า นวน 0 ชั น (0 LPE)
เพื่อ กัน การกัดกร่อ น พร้อ มมีการ
หุ้ ม คอนกรี ต ภายนอกเพื่ อ ถ่ ว ง
น้ า หนั ก ออกแบบตามมาตรฐาน
DEP
– ออกแบบ Loading Arm ส้าหรับขน
ถ่ า ย พ า ร า ไ ซ ลี น จ ะ มี ร ะ บ บ
Emergency Release Coupler
(ESC) และวาล์ ว หยุ ดการขนถ่า ย
ฉุ ก เฉิ น (ESD) ในกรณี เ กิ ด เหตุ
ฉุกเฉินขณะขนถ่าย
– จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น
การปฏิ บัติ ก รณี เกิ ด อุ บั ติเ หตุ ก าร
ระเบิ ด อั ค คี ภั ย การรั่ ว ไหลของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละอุ บั ติ เ หตุ ต่ า งๆ
อย่ า งสม่้ า เสมอ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
ใกล้ เคี ย ง อย่ างน้ อ ย ปี ล ะ 1 ครั ง
และมีการประเมิน ผลการฝึกซ้อ ม
ในแต่ ล ะครั ง เพื่ อ น้ า มาแก้ ไ ข
ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น มี
ประสิทธิภาพมากขึนและจัดท้าเป็น
เอกสารให้พนักงานได้ทราบ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.13-9 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ประเด็น
อื่นๆ

ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อชี้แจงในที่ประชุม
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประเมินผลกระทบ ในกรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจะ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ นกั บ ชุ ม ชนตลาด มองชุมชนที่ใกล้ที่สุดก่อน ในการประเมินผล
อ่าวอุดม
กระทบ ในกรณี ที่ ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งได้ รั บ
ผลกระทบน้อย ชุมชนระยะถัดไปก็จะน้อยลง
ตามล้าดับ
โ ค ร ง ก า ร ค ว ร มี ก า ร รับทราบข้อเสนอแนะ
ปร ะ ช าสั มพั น ธ์ ใ ห้ เข้ าถึ ง
ข้อมูลได้ง่ายเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

มาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งก้าหนดไว้
ส้าหรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว คือ
– เปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนภายนอก
สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อนร้าคาญ
อันคาดว่าเนื่องมาจากการก่อสร้าง
โครงการได้ โดยผ่านช่องทางการ
สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เอกสาร หรือ
ร้องเรียนโดยตรง
– เผยแพร่ ผ ลการตรวจวั ดคุ ณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ป ระชาชนในพื นที่
รับทราบ

การเยียวยาประชาชน กรณีที่ การชดเชย อยู่ในข้ อก้าหนดของหน่วยงาน ชุ ม ชนได้ รั บ ผลกระทบจาก ของ ปตท .
การด้ า เนิ น โครงการฯ เช่ น
อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ฝุ่ น ละออง ที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

บรรยากาศการลงทะเบียน

เปิดการประชุม โดยนายสมนึก กัลยาณสุโข
ผู้จัดการส่วนคลังน้ามันศรีราชา

บรรยากาศการประชุม และน้าเสนอโดยเจ้าของโครงการและ
บริษัทที่ปรึกษา

บรรยากาศการประชุม

การซักถาม และเสนอแนะโดยผู้เข้าร่วมการประชุม

ตอบข้อซักถามโดยเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา

รูปที่ 4.13-6
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การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ .ศ.2557
ณ ร้านอาหารไพเราะ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
การประชุ มรับฟังความคิดเห็น กลุ่ มประมงต้นแบบอ่าวอุดม และเกษตรกรท้าประมงทุ่ งสุ ขลา เมื่ อ วั น
พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เวลา 14.0016.00 น. ในครังนีมีผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังด้วย หลังจากน้าเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการแล้ว ผู้ เข้ าร่ว มประชุม ได้น้ าเสนอประเด็น ห่ว งกัง วล และสอบถามในรายละเอียดโครงการ
ตลอดจนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ซึ่งเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาได้มีการชีแจง ดัง
สรุปในตารางที่ 4.13-13 และรูปที่ 4.13-7
ตารางที่ 4.13-13 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อเสนอแนะ
นิเวศทางทะเล ควรมีการตรวจวัดคุณภาพนา้
และชายฝั่ง
ทะเลและส้ารวจปริมาณสัตว์
น้ า ในทะเลทั งก่ อ นและหลั ง
การด้าเนินโครงการ
ประเด็น

การคมนาคม

การเพิ่ ม เรื อ จ้ า นวนมากขึ น
อาจจะไปทั บกั บพืนที่ห ากิ น
ข อ ง ก ลุ่ ม ป ร ะ ม ง จ ะ มี
ผลกระทบหรือไม่ อยากให้มี
การค้ า นวณและน้ า เสนอ
อ อ กมาเป็ น ตั ว เล ข อ ย่ า ง
ชัดเจน

อื่นๆ

พื นที่ ทั งหมดที่ จ ะมี ก ารวาง
ท่อจะอยู่ในบริเวณที่ท้ามาหา
กิ น ของชาวประมงซึ่ ง พื นที่
ตรงนี เป็ น พื นที่ อ นุ รั ก ษ์ แ ล้ ว
อยากให้มีการศึกษาสิ่งมีชีวิต
ในทะเลโดยให้ ช าวบ้านและ
ทาง ปตทเข้าร่วมตรวจสอบ .
ด้วยกันเดือนละ1 ครัง

ข้อชี้แจงในที่ประชุม
ทางบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลรายงาน
ผลการติ ดตามตรวจสอบระบบนิเ วศวิ ทยา
ทางทะเล ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ และสัตว์หน้าดิน ซึ่งมีการตรวจวัดทุก 6
เดื อ น ตั งแต่ เ ริ่ ม เปิ ด ด้ า เนิ น งานของคลั ง ฯ
บริเวณใกล้เคียงไว้ในรายงานเรียบร้อยแล้ว
เมื่อมีการขนส่งพาราไซลีนทางเรือแล้วจะท้า
ให้จ้านวนเที่ยวเรือของโครงการในภาพรวม
เพิ่มขึนประมาณ 4 ล้าต่อเดือน อย่างไรก็ตาม
ส้าหรับเรื่องพืนที่การจอดเรือนัน เรือที่ขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ในบริเวณเขตท่าเรือศรีราชา ต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก้าหนดเขตท่าเรือศรี
ราชา พ.ศ. 2545 ว่าด้วยการก้าหนดเขตจอด
เรื อ ประเภทต่ างๆ ซึ่ง ไม่ ส ามารถจอดนอก
พืนที่ที่กฎกระทรวงฯ ก้าหนดไว้ ทังนีกรมเจ้า
ท่าเป็นผู้ก้าหนดพืนที่จอดเรือ
ปั จ จุ บั น ทางโครงการได้ มี ก ารเข้ า ร่ ว ม
ตรวจสอบกับทางชุมชน 6 เดือน/ครัง ในการ
นีทาง ปตทจะรับข้อเสนอแนะมาพิจารณา .

ข้อชีแ้ จงเพิ่มเติม

-

-

มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ก้ า หนดไว้
ส้ า หรั บ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
ดังกล่าว คือ
– เปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนภายนอก
ส ามาร ถ แจ้ ง เห ตุ เ ดื อ ดร้ อ น
ร้ า คาญอั น คาดว่ า เนื่ อ งมาจาก
การก่ อ สร้ า งโครงการได้ โดย
ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร เช่ น
โทรศัพท์ เอกสาร หรือร้องเรียน
โดยตรง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.13-13 ประเด็นคาถาม ข้อเสนอแนะ และข้อชี้แจงจากเจ้าของโครงการและบริษทั ที่ปรึกษา ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ร้านอาหารไพเราะ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อกังวล/
ข้อเสนอแนะ

ข้อชี้แจงในที่ประชุม

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

– สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี แ ละ

–

ประสานงานกั บ ผู้ น้ า ชุ ม ชนใน
พื นที่ ใ กล้ เ คี ย งโดยมี กิ จ กรรม
มวลชนสั ม พั น ธ์ แ ละการมี ส่ ว น
ร่ ว มของประชาชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้ า ใจอัน ดีแ ละร่ ว มแก้ ไ ข
ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน
ป ต ท . มี ก า ร เ ข้ า สั ม ภ า ษ ณ์
ตั ว แทนชุ ม ชนบ้ า นแหลมฉบั ง
ชุ ม ชนบ้ า นทุ่ ง และชุ ม ชนบ้ า น
อ่ า วอุ ด มเป็ น ประจ้ า ทุ ก เดื อ น
พร้อ มทั งน้าผลที่ไ ด้มาปรับปรุ ง
การด้าเนินงาน

อ ย า ก ใ ห้ ท า ง ป ต ท . ปัจจุบันทาง ปตท.ได้มีหลายๆ โครงการที่ท้า
ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนอย่ า งเป็ น ร่ว มกั บชุมชน ได้ เล็ งเห็ น ที่ค วามส้ าคั ญกั บ
รูปธรรม
การอยู่ ร่ ว มกับ คนในชุ มชน ทางปตท. เอง
อยากให้ทางชุมชนเสนอแนะโครงการต่างๆ
เข้ า มาทาง ปตท.โดยตรงทางบริ ษั ท จะรั บ
ข้ อ เสนอทุ ก อย่ า งและให้ ท างผู้ บ ริ ห ารได้
พิจารณาต่อไป
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

บรรยากาศการลงทะเบียน

เปิดการประชุม โดยนายปรเมษฐ์ สุวรรณประดิษฐ
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถการ
น้าเข้าการจ่ายและระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

บรรยากาศการประชุม และน้าเสนอโดยเจ้าของโครงการและ
บริษัทที่ปรึกษา

บรรยากาศการประชุม

การซักถาม และเสนอแนะโดยผู้เข้าร่วมการประชุม

ตอบข้อซักถามโดยเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา

รูปที่ 4.13-7

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ .ศ.2557
ณ ร้านอาหารไพเราะ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

4.13.6.3 สรุปผลจากแบบประเมินผลหลังการประชุม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
จากการจัด ประชุ ม รับ ฟั ง ความคิ ด เห็น ของประชาชน พบว่ า มี ผู้ ต อบแบบสอบถามจ้ า นวน ทังหมด
230 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้น้า/คณะกรรมการชุมชน จ้านวน 122 ราย (ร้อยละ 53.0) รองลงมา คือ
ประชาชนที่อยู่ในพืนที่ศึกษา จ้านวน 51 ราย (ร้อยละ 22.2) และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ จ้านวน
20 ราย (ร้อยละ 8.7) ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.13-11 และเอกสารแนบ 4-9
ตารางที่ 4.13-11 จานวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจาแนกตามประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม
ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หน่วยงานราชการระดับต่างๆ
ผู้น้า/คณะกรรมการชุมชน
ประชาชนที่อยู่ในพืนทีศ่ ึกษา
อสม./อปพร./กลุ่มประมง
ศาสนสถาน/สถาบันการศึกษา/สถานพยาบาล
หน่วยงานเอกชน
สื่อมวลชน
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
อื่นๆ

รวม

จานวน
11
122
51
17
2
1
2
20
4
230

ร้อยละ
4.8
53.1
22.2
7.4
0.9
0.4
0.8
8.7
1.7
100.00

ส่วนที่ 2 การรับรู้และความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินงานของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
จ้านวน 150 ราย (ร้อยละ 65.3 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลการด้าเนินงานของบริษัท
ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มาก่อน จ้านวน 77 ราย (จ้านวน 34.7) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยรับทราบการ
ด้าเนินงานของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) โดยส่วนใหญ่รับทราบจากผู้น้าชุมชน รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.13-12
ตารางที่ 4.13-12 การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ช่องทางการรับข้อมูล
ไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินงานของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินงานของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
– ผู้น้าชุมชน
– วิทยุ/โทรทัศน์/ป้ายโฆษณา
– คนในครอบครัว/เพื่อนบ้าน
– เป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน
– เจ้าหน้าที่บริษัท
– อื่นๆ (ระบุ)...................
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จานวน
80
150
193
34
24
8
58
7

ร้อยละ
34.7
65.3

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
จ้านวน 169 ราย (ร้อยละ 73.5) ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ จ้านวน 61 ราย (ร้อยละ 26.5) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยรับทราบข้อมูล
สามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้จากหลายช่องทาง โดยส่วนใหญ่ รับทราบข้อมูลจากผู้น้า
กลุ่ม/ผู้น้าชุมชนท้องถิ่น จ้านวน 134 ราย รองลงมารับทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ จ้านวน 59 ราย
และเอกสารประกอบโครงการฯ จ้านวน 38 ราย รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงดังตารางที่ 4.13-13
ตารางที่ 4.13-13 การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการฯ
ช่องทางการรับข้อมูล

จานวน

ร้อยละ

ไม่เคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ

61

26.5

เคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
– เจ้าหน้าที่โครงการฯ
– เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
– คนในครอบครัว/เพื่อนเล่าให้ฟัง
– วิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์
– เอกสารของโครงการฯ
– วิทยุสื่อสาร

169
59
13
14
6
38
1

73.5

–
–
–
–

8
136
14

วิทยุชุมชนในหมู่บ้าน/หอกระจายข่าว
ผู้น้ากลุ่ม/ผู้น้าชุมชนท้องถิ่น
หนังสือเวียน/ประกาศจากหน่วยงานราชการ
อื่นๆ

0

ความเข้าใจโครงการฯ หลังจากที่ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ผู้ตอบแบบสอบถามหลังจากที่ได้มีการรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความเข้าใจปานกลาง จ้านวน 117 ราย (ร้อยละ 50.9) รองลงมามีความเข้าใจค่อนข้างมาก จ้านวน
69 ราย (ร้ อ ยละ 30.0) และเข้ า ใจมาก จ้ า นวน 24 ราย (ร้ อ ยละ 10.4) ตามล้ า ดั บ รายละเอี ย ดดั ง
ตารางที่ 4.13-14
ตารางที่ 4.13-14 ความเข้าใจโครงการฯ หลังจากที่ได้รับทราบการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ
ระดับความเข้าใจ
มาก
ค่อนข้างมาก
ปานกลาง
ค่อนข้างน้อย
น้อย
รวม

จานวน
24
69
117
15
5
230

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ร้อยละ
10.4
30.0
50.9
6.5
2.2
100.00
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ยูเออี

รูปแบบการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่เหมาะสมที่สุด
ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่ารูปแบบการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่เหมาะสมที่สุด
พบว่า รูปแบบส่วนใหญ่ คือ แจ้งข่าวสารผ่านผู้ น้าชุมชน จ้านวน 143 ราย (ร้อยละ 52.4) รองลงมา คือ
ท้าจดหมายหรือเอกสารแจ้งต่อประชาชนโดยตรง จ้านวน 46 ราย (ร้อยละ 16.8) และจัดประชุมชีแจง
โครงการ โดยแนะน้าสถานที่ คือ ศาลาชุมชน โรงเรียน วัด และช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงเวลาเสาร์ อาทิตย์ หรือวันธรรมดา เวลาประมาณ 18.00-20.00 น. จ้านวน 42 ราย (ร้อยละ 15.4) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.13-15
ตารางที่ 4.13-15 รูปแบบการให้ขอ้ มูลและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่เหมาะสมทีส่ ุด
รูปแบบการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
แจ้งข่าวสารผ่านผู้น้าชุมชน
จดหมายหรือเอกสารแจ้งต่อประชาชนโดยตรง
การติดประกาศแจ้งในชุมชน
จัดประชุมชีแจงโครงการ สถานที่..............
ช่วงเวลาที่เหมาะสม..................................
อื่นๆ ...............................................(ระบุ)
รวม

จานวน
143
46
36

ร้อยละ
52.4
16.8
13.2

42

15.4

6
273

2.2
100.00

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
จากการน้าเสนอในที่ประชุมทางโครงการยังคงยึดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดิมไว้ทังหมด โดยเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่โครงการได้
ปฏิบัติและด้าเนินการอย่างครบถ้วนมาตลอด ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในครัง
นี ได้มีการปรับปรุงและก้าหนดมาตรการเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้อ งกัน
และแก้ไขผลกระทบ ที่คาดว่าจะเกิดขึนและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่อไป
โดยผู้ตอบแบบประเมินได้แสดงความคิดเห็นต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มเติมทังระยะก่อสร้าง และ
ระยะด้าเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 4.13-16 และ ตารางที่ 4.13-17 (ตามล้าดับ) ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า
มาตรการที่น้าเสนอมีความเพียงพอแล้วมากกว่าร้อยละ 90 และกรณีที่ผู้ตอบแบบประเมินได้ระบุว่า ไม่
เพียงพอและควรเพิ่มมาตรการทังในระยะก่อสร้างละด้าเนินการได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.13-18 และ
ตารางที่ 4.13-19 ตามล้าดับ
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.13-16 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เสนอ (เพิ่มเติม) ระยะก่อสร้าง
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เสนอเพิ่มเติมระยะก่อสร้าง
1. คุณภาพอากาศ
1.1. จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกในพืนที่โ ครงการและชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง และในช่วงที่ผ่านทางหลวง ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
2. ระดับเสียง
2.1. ระยะเวลาการท้างานของคนงาน/พนักงานที่ได้รับเสียงดังจากกิจกรรมก่อสร้างให้
อ้างอิงตากกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความ
ร้อนแสงสว่างและเสียง
2.2. พนักงานทุกคนควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท้างานในบริเวณ
ที่มีเสียงดัง
3. คุณภาพน้าทะเลและนิเวศวิทยาทางน้า
3.1. ติดตังม่านกันตะกอน (Silt Curtain) ในระยะห่างจากแนวท่อด้านละ 50 เมตร ใน 3
ทิศ ทาง ได้แก่ ทิศใต้ ทิศตะวัน ตกและทิศ เหนือ เว้นเฉพาะทิศ ที่หั นหน้าเข้าฝั่ ง
ตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการขุดร่องเพื่อวางท่อ
3.2. ก่อนเริ่มด้าเนินการก่อสร้างโครงการให้ผู้รับเหมาตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย
(Suspended Solid) ตามวิธีที่ได้ก้าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทะเล เพื่อใช้
เป็นค่ามาตรฐานของสารแขวนลอยส้าหรับพืนที่โครงการ
3.3. ตลอดระยะเวลาที่มีกิ จกรรมการขุ ด ร่อ งเพื่อ วางท่อ หากพบว่ าผลการติ ดตาม
ตรวจสอบปริมาณสารแขวนลอยบริเวณที่ท้าการตรวจวัด ช่วงที่น้าลงต่้าสุด มีค่า
เกินมาตรฐานให้โครงการหยุดกิจกรรมการขุดร่องทันทีจนกระทั่ งค่าดังกล่าวอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก้าหนดจึงเริ่มด้าเนินการต่อไป
3.4. ตรวจสอบคุณภาพน้าทิงจากกิจกรรมการทดสอบท่อโดยใช้แรงดันน้า (Hydrostatic
Test) ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ก้าหนดคุณลักษณะของน้าทิงที่ระบายออกจากโรงงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)
3.5. ในกรณีที่คุณภาพน้าจากกิจกรรมการทดสอบท่อโดยใช้แรงดันน้า (Hydrostatic
Test) มีค่าเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงฯ ให้บริษัทติดต่อบริษัทรับก้าจัด
น้าเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการน้าไปก้าจัดต่อไป
4. การคมนาคมทางบก
4.1 หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าช่วงเวลา 06.30 – 08.30 น.
และช่วงเร่งด่วนเย็นเวลา 16.00 – 18.00 น.
4.2 จ้ากัดความเร็ ว ของรถบรรทุ กในพืนที่โ ครงการและชุมชนไม่เกิ น 30 กิโ ลเมตร/
ชั่วโมง และในช่วงที่ผ่านทางหลวง ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
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5.8

93.7
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ยูเออี

ตารางที่ 4.13-17 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ระยะดาเนินการ
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เสนอเพิ่มเติมระยะดาเนินการ
1. คุณภาพอากาศ
1.1 มาตรการด้านการเฝ้าระวังสารอิน ทรีย์ ร ะเหย โดยการประเมินอัต ราการรั่ว ไหลจาก
อุปกรณ์และกระบวนการท้างาน โดยด้าเนิน การตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2555 เรื่องก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการ
รั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
1.2 มี ม าตรการด้ า นการจั ด ท้ า บั ญ ชี ก ารระบายสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหย (VOCs Emission
Inventory) รวมทังมีแนวทางการลดและควบคุ มปริมาณการรั่ว ซึมสารอิน ทรีย์ ระเหย
(VOCs Emission Reduction)
2. น้าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 ท่อส่งพาราไซลีนใต้ทะเลเป็นท่อชนิด API 5L gr. B Class 300 Seamless ที่มีการเคลือบ
ภายนอกด้วย PE จ้านวน 0 ชัน (0 LPE) เพื่อกันการกัดกร่อน พร้อมมีการหุ้มคอนกรีต
ภายนอกเพื่อถ่วงน้าหนัก และออกแบบตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ว นบุคคลให้ พนักงานอย่างครบถ้ว นและเพีย งพอ
โดยเฉพาะถุงมือ ป้อ งกันสารเคมี หน้ากากปิดเต็มหน้าหรือครึ่งหน้าที่มีตัว กรองชนิด
ป้อ งกัน ไอระเหยของสารได้ และแว่น ตาป้อ งกัน สารเคมี ส้าหรับพนักงานที่มีโอกาส
สัมผัสกับพาราไซลีน
4. อันตรายร้ายแรง
4.1 ออกแบบ แขนรับจ่ าย-ผลิ ต ภั ณฑ์ ส้ าหรับ ขนถ่า ยพาราไซลี น ให้ มีร ะบบ Emergency
Release Coupler (ESC) และวาล์ ว หยุ ด การขนถ่ า ยฉุ ก เฉิ น (ESD) ในกรณีเ กิ ด เหตุ
ฉุกเฉินขณะขนถ่าย
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ความคิดเห็น
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

92.8

7.2

92.8

7.2

93.7

6.3

95.1

4.9

93.7

6.3

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.13-18 ประเด็นมาตรการเพิ่มเติมจากแบบประเมิน กรณีระบุวา่ ไม่เพียงพอ (ระยะก่อสร้าง)
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม
คุณภาพอากาศ
– จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุก –
ในพืนที่โ ครงการและชุมชน
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
และในช่ ว งที่ ผ่ า นทางหลวง
ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระดับเสียง
– พนั ก งานทุ ก คนควรได้ รั บ –
การอบรมเกี่ ย วกั บ ความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ท้ า ง า น
บริเวณที่มีเสียงดัง

คุณภาพน้าทะเลและนิเวศวิทยาทางน้า
– ติ ด ตั งม่ า นกั น ตะกอน (Silt –
Curtain) ในระยะ ห่ า งจาก
แนวท่อด้านละ 50 เมตร ใน
3 ทิศ ทาง ได้ แ ก่ ทิ ศ ใต้ ทิ ศ
ตะวั น ตกและทิศ เหนือ เว้ น
เฉพาะทิ ศ ที่ หั น หน้ า เข้ า ฝั่ ง
ตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการ
ขุดร่องเพื่อวางท่อ

ข้อเสนอแนะต่อมาตรการ
จากแบบประเมิน

ข้อชี้แจง

ไม่แน่ใจว่าจะจ้ากัดความเร็วได้ครบทุก มาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งก้าหนดไว้ส้าหรับป้องกันและแก้ไข
คัน ควรมีด่านตรวจความเร็วของรถที่ใช้ ผลกระทบดังกล่าว คือ
– รถบรรทุกของโครงการต้องติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์และ
แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ตัวถังรถให้เห็นชัดเจนว่า
เป็นรถของโครงการ เพื่อที่ชุมชนจะได้ช่วยควบคุม
ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่
เพิ่ ม อุ ป กรณ์ ป้อ งกั น ด้ ว ยจะดี ม ากและ มาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งก้าหนดไว้ส้าหรับป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว คือ
บังคับสวมใส่เพื่อความปลอดภัย
– คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ท้า อย่างน้อย
ประกอบด้ว ย รองเท้าหุ้ มส้ น หมวกนิร ภั ย เป็น ต้ น
และเพิ่มเติม ดังนี
 กระบั ง หน้ า (Face Shield) ส้ า หรั บ ช่ า งเชื่ อ ม
งานตัดเหล็ก งานเจีย
 ป ลั๊ ก อุ ด หู (Ear Plugs) ห รื อ ที่ ค ร อ บ หู
(Earmuffs) ส้าหรับคนงานที่ต้องท้างานในที่ที่มี
เสียงดังมากๆ
ม่านกันตะกอนที่ใช้ ควรมีประสิทธิภาพ มาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งก้าหนดไว้ส้าหรับป้องกันและแก้ไข
และควรตรวจสอบคุ ณภาพการใช้งาน ผลกระทบดังกล่าว คือ
อย่างเป็นประจ้า
– ก่อ นเริ่ ม ด้าเนิน การก่ อ สร้ างโครงการให้ ผู้ รับเหมา
ตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)
ตามวิ ธี ที่ ไ ด้ ก้ า หนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่อ ง
ก้า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า ทะเล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ค่ า
มาตรฐานของสารแขวนลอยส้าหรับพืนที่โครงการ
– ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมการขุดร่อ งเพื่อ วางท่อ
หากพบว่ า ผลการติ ด ตามตรวจสอบปริ ม าณสาร
แขวนลอยบริเวณ 5 สถานี ช่วงที่น้าลงต่้าสุ ด มีค่ า
เกินมาตรฐานให้โ ครงการหยุดกิจกรรมการขุ ดร่อ ง
ทันทีจนกระทั่งค่าดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ก้าหนดจึง
เริ่มด้าเนินการต่อไป

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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ยูเออี

ตารางที่ 4.13-18 ประเด็นมาตรการเพิ่มเติมจากแบบประเมิน กรณีระบุวา่ ไม่เพียงพอ (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม
– ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรม
การขุ ดร่อ งเพื่อวางท่อ หาก
พ บ ว่ า ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม
ต ร ว จ ส อ บ ป ริ ม า ณ ส า ร
แขวนลอยบริ เ วณที่ ท้ า การ
ตรวจวัด ช่วงที่น้าลงต่้าสุด มี
ค่าเกินมาตรฐานให้โครงการ
หยุ ด กิ จ กรรมการขุ ด ร่ อ ง
ทันทีจนกระทั่งค่าดังกล่าวอยู่
ในเกณฑ์ ที่ ก้ า หนดจึ ง เริ่ ม
ด้าเนินการต่อไป
– ตรวจสอบคุณภาพน้าทิงจาก
กิจกรรมการทดสอบท่อโดย
ใช้ แ รงดั น น้ า (Hydrostatic
Test) ให้ มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์
ก้ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะของน้ า
ทิงที่ร ะบายออกจากโรงงาน
ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2539)
การคมนาคมทางบก
– หลี ก เลี่ ย งการขนส่ ง วั ส ดุ
ก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า
เวลา 06.30-08.30น และช่วง
เร่ ง ด่ ว น เย็ นเวล า 16.0018.00น.

–

ข้อเสนอแนะต่อมาตรการ
ข้อชี้แจง
จากแบบประเมิน
ควรให้ผู้น้าชุมชนหรือตัวแทนได้มีส่วน ปตท. มีแผนเรียนเชิญตัวแทนชุมชนเข้าร่วมติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครัง เพื่อสร้างความรู้
ร่วมในการติดตามตรวจสอบบ้าง
ความเข้าใจ และอาจให้ตัวแทนชุมชนหรือผู้ที่สนใจมีส่วนร่วม
ในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินการตามมาตรการฯ

–

น้ า ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบแรงดั น ควรมี ในการทดสอบคุณภาพน้าทิงจะต้องด้าเนินการโดย
หน่วยงานกลางทีไ่ ด้รับการรับการรับรองมาตรฐานของ
ใบรับรองคุณภาพน้าก่อน
ห้องปฏิบัติการ

–

ขยายเวลาจาก 6.30-9.30 น. ในช่วงเช้า –
ส่ ว นช่ ว งเย็ น ขยายเวลาเป็ น 16.0019.00 น.
ควรมี ก ารท้ าความสะอาดสิ่ งของที่ ต ก
หล่นระหว่างการขนส่งวัสดุ

–

–

มาตรการที่เกี่ย วข้ อ งซึ่งก้าหนดไว้ส้ าหรับป้อ งกั น
และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว คือ หลีกเลี่ยงการขนส่ง
วัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าช่วงเวลา 06.30 –
08.30 น. และช่วงเร่งด่วนเที่ยงเวลา 11.30 – 13.00
น. หากก้าหนดเวลาในช่วงเช้าและช่วงเย็นเพิ่มเติม
จะเหลือเวลาในการเดินรถช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วง
ละ 2 ชั่วโมง จึงเกรงว่าผู้รับเหมาต้องหาที่จอดรถเพื่อ
รอเวลา และท้าให้เกิดการจราจรติดขัดในพืนที่อื่น
มาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งก้าหนดไว้ส้าหรับป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าว คือ รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง
ต้องมีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะ

นอกเหนือจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) แต่ละประเด็นที่ได้น้าเสนอแล้วนัน ยังมีข้อเสนอแนะ
อื่นๆ เพื่อให้ทางโครงการฯ เพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึน สรุปได้ดังตารางที่ 4.13-23
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.13-19 ประเด็นมาตรการเพิ่มเติมจากแบบประเมิน กรณีระบุวา่ ไม่เพียงพอ (ระยะดาเนินการ)
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะต่อมาตรการ
จากแบบประเมิน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน - เพิ่มเติมชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ในกรณี
เร่งด่วน
อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลให้
พนั กงานอย่ า งครบถ้ ว น - อยากให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพพนั ก งาน
ประมาณ 3 ปี ถึงแม้พนักงานจะออกจาก
และเพียงพอ โดยเฉพาะ
การท้างานแล้วก็ตาม
ถุ ง มื อ ป้ อ งกั น สารเคมี
หน้ากากปิดเต็มหน้าหรือ
ครึ่งหน้าที่มีตัวกรองชนิด
ป้องกันไอระเหยของสาร
ได้ และแว่ น ตาป้ อ งกั น
สารเคมี ส้าหรับพนักงาน
ที่มีโอกาสสัมผัสกับพารา
ไซลีน

อันตรายร้ายแรง
– ออกแบบ แขนรั บ จ่ า ย- - ต้ อ งมี ร ะบบส้ า รองเพื่ อ ป้ อ งกั น ระบบมี
ปัญหา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส้ า หรั บ ขน
ถ่ายพาราไซลีนให้มีระบบ
Emergency Release
Coupler (ESC) และวาล์ว
หยุ ด การขนถ่ า ยฉุ ก เฉิ น
(ESD) ในกรณี เ กิ ด เหตุ
ฉุกเฉินขณะขนถ่าย

ข้อชี้แจง

มาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งก้าหนดไว้ส้าหรับป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าว คือ
 จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบืองต้น พร้อม
ปร ะส าน ไ ปยั งโ รงพ ยาบาลใน พื น ที่ (เช่ น
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลอ่าวอุดม อ้าเภอศรีราชา โรงพยาบาล
สมิติเวช ศรีราชา เป็นต้น) ให้สามารถรับคนเจ็บ
ไปรักษาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ้าทุกปี
และมี ห้ อ งพยาบาลพร้ อ มพยาบาลประจ้ า ไว้
รองรั บ ในกรณี ที่ พ นั ก งานเกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยใน
ระหว่างที่ปฏิบัติงาน
 ประสานงานกั บ สถานพยาบาลในพื นที่ เพื่ อ
รองรับและส่งตัวผู้ป่วยจากโครงการในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน
โครงการได้มีการเตรีย มความพร้อ มหากระบบการ
หยุดฉุกเฉินมีปัญหาประกอบด้วยการออกแบบวาล์วที่
สามารถให้พนักงานมาปิดได้ อย่างไรก็ตาม หากเกิด
กรณีการรั่วไหลและติดไฟ โครงการได้มีมาตรการฯ ที่
เกี่ยวข้องดังนี
 จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การปฏิบัติกรณี
เกิดอุบัติเหตุการระเบิด อัคคีภัย การรั่วไหลของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละอุ บั ติ เ หตุ ต่ า งๆ อย่ า งสม่้ า เสมอ
ร่ว มกั บชุม ชนใกล้ เคี ย ง อย่ า งน้อ ย ปีล ะ 1 ครั ง
และมี ก ารประเมิ น ผลการฝึ ก ซ้ อ มในแต่ ล ะครั ง
เพื่ อ น้ า มาแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ให้ แผ นฉุ ก เฉิ น มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ นและจั ดท้ า เป็ น เอกสารให้
พนักงานได้ทราบ
 จัดให้มีเครื่องมือดับเพลิงเบืองต้นชนิดผงเคมีแห้ง
(Dry Chemical)และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
เพิ่มเติมครอบคลุมส่วนที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ตารางที่ 4.13-23 ประเด็นข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากแบบประเมิน
ประเด็นรายละเอียดข้อเสนอแนะ

ข้อชี้แจง

ระยะก่อสร้าง
 ต้องการให้ทาง ปตท. ประชาสั มพันธ์ให้กับประชาชนได้รับ มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ก้ า หนดไว้ ส้ า หรั บ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบดังกล่าวคือ
ทราบล่วงหน้า 6 เดือน ก่อนที่จะมีการก่อสร้าง
 ก่อนการด้าเนินการก่อสร้าง ต้องติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนและผู้สัญจรทราบแจ้งและประสานผู้น้าชุมชนหรือ
คณะกรรมการชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและแผนงานการ
ก่อสร้างโครงการ รวมทังมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้ชุมชนทราบ เพื่อลดความวิตก
กังวลและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพิ่ม
มากขึน
 อย่ างไรก็ ต าม ปตท. จะด้ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
โครงการและแผนงานการก่อ สร้ างโครงการ รวมทั งมีการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการสิ่ งแวดล้ อมของโครงการ ให้
ชุมชนทราบโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะงานวางท่อใต้ทะเล
 ควรจะมีการแจ้งผลการด้าเนินการและปัญหาต่างๆในระหว่าง มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ก้ า หนดไว้ ส้ า หรั บ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
การก่อสร้างและระหว่างด้าเนินการ ให้กับประชาชนในพืนที่ ผลกระทบดังกล่าว คือ
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
 ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล โครงการและแผนงานการก่ อ สร้ า ง
โครงการ รวมทั งมี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้ชุมชนทราบ เพื่อลดความวิตก
กังวลและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพิ่ม
มากขึน
ระยะด้าเนินการ
 ควรจะมีการส่งผลการตรวจสอบท่อ และอุปกรณ์ต่างๆให้กับ มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ก้ า หนดไว้ ส้ า หรั บ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบดังกล่าว คือ
ทางชุมชนได้รับทราบ
 เผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนใน
พืนที่รับทราบ
 จัดให้ มีการเยี่ ยมชมโครงการเพื่อสร้างความรู้ค วามเข้าใจ
และอาจให้ ตั ว แทนชุ ม ชนหรื อ ผู้ ที่ ส นใจมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ติดตามตรวจสอบการด้าเนินการตามมาตรการฯ
เศรษฐกิจ-สังคม
 ต้ อ งการให้ ท าง ปตท. สนั บ สนุ น การจ้ า งงานคนในชุ ม ชน มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ก้ า หนดไว้ ส้ า หรั บ ป้ อ งกั น แ ละแก้ ไ ข
ผลกระทบดังกล่าว คือ
ก่อนที่จะมีการจ้างงานพนักงานจากพืนที่อื่น
 พิ จ ารณารั บ นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาในพื นที่ เ ข้ า
ฝึกงานและจัดจ้างประชาชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกรวมถึง
งานเฉพาะกิ จ ที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ ค วามช้ า นาญเฉพาะด้ า น เช่ น
แม่บ้าน แม่ครัวประจ้าส้านักงาน การจัดและดูแลสวนหย่อม
เป็นต้น
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 4.13-23 ประเด็นข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากแบบประเมิน (ต่อ)
ประเด็นรายละเอียดข้อเสนอแนะ
ข้อชี้แจง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ปัญหาแรงงานต่างด้าว ทางบริษัทควรมีการตรวจโรคให้มั่นใจ มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ก้ า หนดไว้ ส้ า หรั บ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ในความปลอดภัย โดยเชิญหน่วยงานด้านสาธารณสุข และ ผลกระทบดังกล่าว คือ
อสม. ในพืนที่มีส่วนร่วมด้วย
 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก
หากไม่ได้ให้ใช้แรงงานต่างถิ่นที่ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน
และไม่มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ าท้างาน นอกจากเป็ น
กรณีของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช้านาญการเฉพาะด้าน เท่านัน
 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาของโครงการจัดการอบรมให้ความรู้และ
ค้าแนะน้าแก่คนงานก่อสร้างในการป้องกันโรคโดยขอความ
ร่วมมือจากสถานพยาบาลในพืนที่
 ควรให้ ชุมชนเข้ าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินหรืออบรมเรื่องความ มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ก้ า หนดไว้ ส้ า หรั บ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติให้ถูกต้องตาม เมื่อมีเกิด ผลกระทบดังกล่าว คือ
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุ
การระเบิ ด อั ค คี ภั ย การรั่ ว ไหลของเคมี ภั ณ ฑ์ เ หลวและ
อุบัติเหตุต่างๆ อย่างสม่้าเสมอ ร่วมกับ ชุมชนใกล้เคียงอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง และมีการประเมินผลการฝึกซ้อมในแต่ละ
ครัง เพื่อน้ามาแก้ไขปรับปรุงให้แผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ
มากขึน และจัดท้าเป็นเอกสารให้พนักงานได้รับทราบ
อื่นๆ
 บริษัท ปตท. จ้ากัด ควรให้ ค วามส้ าคั ญในเรื่อ งสิ่งแวดล้ อ ม ปตท. มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
อย่างจริงจังและควรปลูกจิต ส้านึกและสนับสนุนเยาวชนให้มี สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด นอกจากการปฏิบัติตามาตรการดังกล่าวแล้ว ยังมี
ความรู้และความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม
การจัดกิจกรรมชุมชนเยี่ยมชมโครงการฯ ทุกๆ 4 เดือน ซึ่งผู้น้า
ชุมชนสามารถส่งเยาวชนเข้ามาเป็นตัวแทนชุมชนได้ นอกจากนี
ปตท. มี ก ารสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ยาวชน โดยผ่ า น
โรงเรียนรอบคลังฯ เป็นประจ้าอีกด้วย

ข้อเสนอแนะต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ


ควรมีการตรวจสอบน้าทะเลภายในบริเวณที่วางท่อและการขนส่งของวัสดุ



หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางขนส่งที่พาดผ่านบริเวณชุมชนให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่
เกิดจากการขนส่ง



ก้าหนดมาตรการควบคุมความเร็วรถขณะมีการขนส่งและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างจริงจัง



การวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติมให้ค้านึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัด



ในการก่อสร้างอยากให้ทางโครงการเข้มงวดกับการรับพนักงานต่างถิ่น เพื่อความปลอดภัยกับ
คนในชุมชน



ต้องการให้ประชาชนและ ปตท. ร่วมส้ารวจสิ่งมีชีวิตในทะเลเดือนละครัง



เสนอให้ทางโครงการฯ ค้านวณเรื่องการจราจรทางทะเล เรื่องของเรือเข้าออกให้ชัดเจน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมการประชุม


ในการน้าเสนออยากให้ใช้ภาษาไทย ไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษ เพราะชาวบ้านจะไม่เข้าใจ



อยากให้ทางบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จัดท้าวารสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษั ท ส่งไปตาม
บ้านเรือนของประชาชนให้รับทราบ



ควรจะมีการท้าการประชาสัมพันธ์การด้าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง



การจัดประชุมในครังต่อไป ควรจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงวันธรรมดา เวลา 18.00 น. เป็น
ต้นไป

4.13.6.4 การเผยแพร่เอกสารสรุป
การด้าเนินงานภายหลังจากการจัดประชุมกลุ่มย่อย ทางบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทที่ปรึกษา
ได้ด้าเนินการส่งจดหมาย เพื่อขอปิดประกาศรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ต่อการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและ
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้ อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
น้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ณ ที่ชุมชนรอบบริเวณ
ใกล้เคียงพืนที่โครงการโดยรอบ 5 กิโลเมตร เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และได้น้าส่งรายงาน
สรุปการประชุมกลุ่มย่อยตามหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ชลบุรี สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สถานีต้ารวจภูธรแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กรมเจ้าท่า และอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี เป็นต้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (รูปที่ 4.13-8) และเอกสารแนบ 4-10
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

รูปที่ 4.13-8
ปิดประกาศรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ณ ที่ชุมชนรอบบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

4.13.7 แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ
แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ของโครงการในปี พ.ศ. 2557 – 2558 ได้ก้าหนดกิจกรรมหลักๆ ไว้รวม
4 กิ จ กรรม ได้ แ ก่ การเยี่ ย มชมคลั ง ฯ กิ จ กรรมร่ ว มติ ด ตามตรวจสอบป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ดังตาราง
ที่ 4.13-21 มีรายละเอียดดังนี
4.13.7.1 การเยี่ยมชมคลัง


กลุ่มเป้าหมาย: 11 ชุมชน



จ้านวนเป้าหมาย: - จ้านวนตัวแทนแต่ละชุมชน ประมาณ 3 คน
- จ้านวนรวม 33 คน



ระยะเวลา:

- 3 ครังต่อปี
- เดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม



กิจกรรม:

- ร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับคลังก๊าซเขาบ่อยา
- ร่วมรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ
- ร่วมรับฟังที่ปรึกษาสรุปการติดตามตรวจสอบป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา
- ร่วมพิจารณาแผนของโครงการฯ ที่มีต่อชุมชน
- ร่วมเยี่ยมชมโครงการฯ
- ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

4.13.7.2 กิจกรรมร่วมติดตามตรวจสอบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


กลุ่มเป้าหมาย:

- รุ่นที่ 1 (มีนาคม) จ้านวน 6 ชุมชน
- รุ่นที่ 2 (กันยายน) จ้านวน 5 ชุมชน



จ้านวนเป้าหมาย: - แบ่งเป็น 2 รุ่น
- จ้านวนตัวแทนแต่ละชุมชนรุ่นละ 1 คน
- จ้านวนรวมรุ่นละ 5-6 คน



ระยะเวลา:

- 2 ครังต่อปี
- เดือนเมษายน และตุลาคม
- ปี พ.ศ. 2557-2558



กิจกรรม:

- ร่วมรับฟังผู้รับเหมาชีแจงการด้าเนินงาน
- ร่วมรับฟังที่ปรึกษาสรุปการติดตามตรวจสอบป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ร่วม Audit ข้อมูลเอกสาร และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- ร่วม Audit พืนที่ที่ด้าเนินการก่อสร้าง
- ร่วม Audit พืนที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา เช่น ส้านักงาน
และโรงอาหาร
4.13.7.3 กิจกรรมร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


กลุ่มเป้าหมาย:

- รุ่นที่ 1 (เมษายน) จ้านวน 5 ชุมชน
- รุ่นที่ 2 (ตุลาคม) จ้านวน 6 ชุมชน



จ้านวนเป้าหมาย: - แบ่งเป็น 2 รุ่น
- จ้านวนตัวแทนแต่ละชุมชนรุ่นละ 1 คน
- จ้านวนรวมรุ่นละ 5-6 คน



ระยะเวลา:

- 2 ครังต่อปี
- เดือนเมษายน และตุลาคม
- ปี พ.ศ. 2557-2558



กิจกรรม:

- ร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
- ร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิง
- ร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเล
- ร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพทรัพยากรทางชีวภาพในทะเล

4.13.7.4 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า


กลุ่มเป้าหมาย:

- ชุมชน 11 ชุมชนรอบคลัง
- เทศบาลนครแหลมฉบัง
- ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
- ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ชลบุรี
- สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ชลบุรี)
- ประมงจังหวัดชลบุรี
- ประมงอ้าเภอศรีราชา
- อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
- ส้านักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
- การท่าเรือแหลมฉบัง
- ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฯ) และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี

- สถานีวิทยุชุมชนชาวแหลมฉบัง FM 96.25 MHZ
- หนังสือพิมพ์มติชน ท้องถิ่นชล
- หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสท์
- ข่าวเมืองชล


จ้านวนเป้าหมาย: - ชุมชน 11 ชุมชน ชุมชนละ 10 คน
- หน่วยงานราชการ 10 หน่วยงาน หน่วยงานละ 2 คน
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 4 แห่ง แห่งละ 3 คน
- บริษัทผู้รับเหมา/ที่ปรึกษา 6 ราย รายละ 5 คน



ระยะเวลา:

- 1 ครังต่อปี
- วันที่ 19 กันยายน (เนื่องในวันประมงแห่งชาติ)
- ปี พ.ศ. 2557-2558

ตารางที่ 4.13-21 แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการในปี พ.ศ. 2557-2558
กิจกรรม

พ.ศ. 2557 - 2558
ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

เยี่ยมชมคลัง
Audit มาตรการ EIA
เก็บตัวอย่างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ปล่อยพันธุ์สตั ว์น้า
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

บทที่ 5
ผลการปฏิบัติตามแผน
ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านมา

5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านมา

5.1

บทนา
ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ได้ด้าเนินโครงการคลังปิโตรเลียมศรีราชา (คลังน้ามันศรีราชา
และคลังก๊าซเขาบ่อยา) ภายใต้กรอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก้าหนดไว้
ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี
 การศึ กษาผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม โครงการก่อ สร้ า งท่ าเทีย บเรื อและคลัง ส้า รองผลิ ตภั ณฑ์
เขาบ่อยา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กันยายน พ.ศ. 2527
 รายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม คลังปิโตรเลียมศรีราชา ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากส้านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามหนังสือที่ วพ 0504/4473 วันที่
2 สิงหาคม พ.ศ. 2531
 รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลังปิโตรเลียมศรีราชา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ที่ผ่านความความเห็นชอบจากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือที่ วว 0804/659 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
 รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การปรั บ ปรุง ท่ า เทีย บเรือ คลั ง น้า มั น ศรี ร าชา
จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านความเห็นชอบจากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือที่ วว 0804/6121 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้ างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อ
น้า มั น ใต้ ท ะเลและก่ อ สร้ างถั ง เก็ บ ผลิต ภั ณฑ์ เ พิ่ ม เติม ของคลั ง น้า มั น ศรี ร าชา ที่ ผ่ า นความ
เห็ นชอบจากส้ านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม (สผ.) ตาม
หนังสือที่ ทส. 1009.4/838 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ของคลังน้ามันศรีราชา ที่พิจารณาโดยกรมเจ้าท่า ตาม
หนังสือที่ คค 0306.4/3611 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556
ซึ่ง ปตท. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้ก้าหนดไว้อย่างสม่้าเสมอ นอกจากนี ทาง ปตท. ยังได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมา ดังผลสรุปการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ช่วงเดือน กรกฎาคมธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการที่ปฏิบัติ
เพิ่มเติมด้วยความสมัครใจ แสดงดังตารางที่ 5.1-1 และ ตารางที่ 5.1-2 ตามล้าดับ ส่วนผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ทังในส่วนที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการที่ปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยความสมัครใจ แสดงในตารางที่ 5.1-3
นอกจากนัน เนื่องจากปัจจุบันมีกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการตามที่ก้าหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่ม เติ มของคลัง ก๊า ซเขาบ่อยา และโครงการปรับ ปรุ งท่า เที ยบเรื อพร้อมวางท่ อน้ ามัน ใต้ ท ะเลและ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ที่ผ่านความเห็นชอบจากส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือที่ ทส. 1009.4/838 ลงวันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2556 และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่ อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ที่ผ่านการพิจารณาของกรมเจ้าท่า ตาม
หนังสือที่ คค 0306.4/3611 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึง่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของ
คลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชาในระยะก่ อสร้าง ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปไว้ดังตารางที่ 5.1-4 ถึงตารางที่ 5.1-7 และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 สรุปไว้ดังตารางที่ 5.1-8
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ฉบับที่ 2/2556 ระหว่างเดือนกรกฏาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556
องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
มาตรการทั่วไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

1) การถือปฏิบัติตามกฏระเบียบเพื่อความปลอดภัย 1/

โครงการมีการจัดท้าประกาศ เรื่อ ง ความปลอดภัย ทั่ว ไป ส้ าหรับสายปฏิบัติ การ ประกาศเรื่อ ง
กฎความปลอดภัยคลังน้ามันศรีราชา รวมทังประกาศค้าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรักษา
ความปลอดภัยท่าเทียบเรือ และพืนที่อื่น ๆ ในบริเวณคลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยจัดท้ารายงานการตรวจความปลอดภัยของพืนที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณคลังและ
จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานส้าหรับผู้รับเหมา
2) การตรวจสอบและตรวจซ่อมอุปกรณ์เป็นประจ้ารวมทัง มีการจัดท้าก้าหนดการบ้ารุงรักษาก่อนเกิดเหตุประจ้าปี พ.ศ. 2556 และตรวจซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ
อุปกรณ์ในส่วนของคลังและอุปกรณ์ดับเพลิง 1/
ทังอุปกรณ์ในส่วนของคลังและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ โดยมีการก้าหนดระยะเวลาการตรวจสอบ
และก้าหนดผู้ รับผิ ดชอบในการดูแล และท้าการรายงานผลการบ้ารุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์
ดับเพลิงตามแผนที่ก้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3) การฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ ง ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ และการ โครงการจัดท้าแผนส้าหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงในสถานการณ์ต่าง ๆ และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไว้
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน 1/
ปฏิบัติ โดยด้าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ (ซ้อมแผนฉุกเฉิน) ประจ้าปี พ.ศ. 2556 และล่าสุด
มีการฝึกอบรมทบทวนทีมดับเพลิงในช่วงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556
4) การติดตามผลการแก้ปัญหาการพังทลายของหินบริเวณ คลังก๊าซเขาบ่อยามีการก้าหนดแนวทางในการจัดการและป้องกันการพังทลายของหิน โดยมีการ
เขาบ่อ ยา รวมทังการตรวจสอบขนาดของ Rock fail ปลู กพืช คลุม ดิน และสร้างรางให้ น้าฝนไหลลงได้อ ย่ างสะดวก อีกทังสร้างรัวตาข่ายเหล็ กขึ นใน
เป็นประจ้าหาก พบว่ามีขนาดใหญ่ในระดับ Bolder (0.5- บริเวณพืนที่เสี่ยงต่อการพังทลายของหิน ซึ่งมีการบ้ารุงรักษาให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างสม่้า
3 เมตร) จะต้องตรวจตราและปรับปรุงอุปกรณ์ที่ติดตัง เสมอ โดยในการด้าเนินการที่ผ่านมาไม่พบหินขนาดใหญ่ในระดับ Bolder 0.5-3 เมตร ตกหล่นลง
ไว้ 1/
มาแต่อย่างใด
5) ดูแลรักษาระบบบ้าบัดน้าเสียและบันทึกผลการบ้าบัดน้า ด้าเนินการบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้าเสียของโครงการ รวมทังตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิงที่เกิดขึน
1/
เป็นประจ้า
จากโครงการ จ้านวน 2 จุด ทุก 1 เดือน ได้แก่ บ่อพักน้าสามเหลี่ยมบริเวณคลังส้ารองผลิตภัณฑ์เขา
บ่ อ ยา และน้ า ทิ งบ่ อ พั ก สุ ด ท้ า ยของบ่ อ แยกน้ า มั น ออกจากน้ า (API Separator) โดยมี ดั ช นี
ประกอบด้วย Biochemical Oxygen Demand (BOD), Oil and Grease, Suspended Solids (SS),
และ Total Solid (TS)
1/
หมายเหตุ: มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2535
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ในพืนที่ เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลังหน่วย
ธุรกิจน้ามัน คลังปิโตรเลียมศรีราชา (คลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

ตารางที่ 5.1-2 สรุปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ซึ่งทางโครงการปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556
องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
1. มาตรการด้านคุณภาพอากาศ (เพิ่มเติม)
1) ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อขนถ่ายน้ามันและก๊าซทุก
ครัง ช่วงก่อนการขนถ่าย และขณะที่มีการขนถ่ายน้ามัน
และก๊าซผ่านท่าเรือ
2) ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์เก็บน้ามัน และก๊าซอย่ าง
สม่้าเสมอ พร้อมทังก้าหนดให้มีการจัดท้าแผนการซ่อม
บ้ารุง (Preventive Maintenance) อย่างสม่้าเสมอ
2. มาตรการด้านเสียง (เพิ่มเติม)
1) ท้ า การ ก้ า ห น ดแผ น การบ้ า รุ ง รั ก ษ า (Preventive
Maintenance) ส้าหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการขนถ่ายน้ามันและก๊าซ
2) ในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 80 dB ควรมีการติดตังเครื่อง
ป้องกันเสียงและให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล
3. มาตรการด้านคุณภาพน้า นิเวศวิทยาทางน้า และนิเวศวิทยาทางบก (เพิ่มเติม)
1) ห้ า มระบายน้ า ทิ งออกจากห้ อ งอั บ เฉาลงสู่ แ ม่ น้ า
โดยเฉพาะบริเวณที่จอดเรือ
2) ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบคุ ม การรั่ ว ไหลของน้ า มั น
ระหว่างการขนถ่ายอย่างเคร่งครัด โดยการใช้ Check List
3) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เก็บรวบรวมน้ามันที่
รั่วไหล
4) ฝึกซ้อมปฏิบัติการกู้ภัย โดยสมมติว่ามีการรั่ว ไหลของ
น้ามันลงสู่ทะเล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

โครงการมีการจัดท้าแผนการบ้ารุงรักษาและก้าหนดการบ้ารุงรักษาก่อ นเกิดเหตุประจ้าปี พ.ศ.
2556 ซึ่งมีข้อก้าหนดในการตรวจสอบการรั่วไหลของท่อขนถ่ายน้ามันและก๊าซก่อนการขนถ่าย
น้ามันและก๊าซผ่านท่าเรือ
โครงการมีการจัดท้าแผนการบ้ารุงรักษา และก้าหนดการบ้ารุงรักษาก่อนเกิดเหตุประจ้าปี พ.ศ.
2556 โดยท้าการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์เก็บน้ามันและก๊าซอย่างสม่้าเสมอ

-

โครงการมีการจัดท้าแผนการบ้ารุงรักษา และก้าหนดการบ้ารุงรักษาก่อนเกิดเหตุประจ้าปี พ.ศ.
2556 ส้าหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการขนถ่ายน้ามันและก๊าซ โดยมีการ
ตรวจสอบทุก 1 ปี
ติดตังป้ายแสดงพืนที่ก้าหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล รวมทังจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
เสียงส่วนบุคคลไว้ประจ้าในบริเวณดังกล่าว

-

โครงการมีการจัดท้าและบังคับใช้ข้อก้าหนด และระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือ และตรวจสอบโดย
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ/ท่า เทียบเรือทุกครังที่มีการเข้าเทียบท่าเรือ
โดยมีการก้าหนดไม่ให้สูบน้าท้องเรือหรือน้าปนเปื้อนน้ามันออกทิงนอกเรือ
จัดท้าและบังคับใช้แบบฟอร์มรายการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ/ท่าเรือทุกครังที่มีการเข้า
เทีย บท่าเรือ ซึ่งประกอบด้ว ยมาตรการควบคุ มการรั่วไหลของน้ามัน ระหว่างการขนถ่ายอย่ าง
เคร่งครัด
จั ด ท้ า แผนการบ้ า รุ ง รั ก ษาและก้ า หนดการบ้ า รุ ง รั ก ษาก่ อ นเกิ ด เหตุ ป ระจ้ า ปี พ.ศ. 2556 โดย
ก้าหนดให้ตรวจสอบอุปกรณ์เก็บรวบรวมน้ามันที่รั่วไหลให้พร้อมใช้งานได้เสมอ
ด้าเนินการฝึกซ้อมเหตุการณ์สมมติกรณีการรั่วไหลของน้ามัน โดยได้ด้าเนินการเป็นประจ้าทุกปี

-

-

-

-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-2 สรุปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ซึ่งทางโครงการปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

5) จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ก้ า จั ด คราบน้ า มั น เช่ น Boom และ
Skimmer ประจ้าอยู่บริเวณหน้าท่า
6) น้าที่ระบายออกจากพืนที่โครงการและส้านักงาน จะต้อง
ด้าเนินการผ่านการบ้าบัดให้ได้น้าทิงให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ก้าจัดคราบน้ามัน เช่น Boom และ Skimmer ประจ้าอยู่บริเวณหน้าท่า
และด้าเนินการบ้ารุงรักษาให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
น้าทิงที่เกิดจากบริเวณส้านักงานมีการบ้าบัดด้วยระบบบ้าบัดน้าเสีย ที่ติดตังไว้ที่บริเวณส้านักงาน
ส่วนน้าทิงจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการปนเปื้อนน้ามันจะถูกส่งไปยังบ่อดักไขมัน โดยโครงการมีการ
ดูแลระบบบ้าบัดน้าเสียให้สามารถบ้าบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่้าเสมอเพื่อให้น้าทิงมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
7) น้าเสียที่เกิดขึนบริเวณหน้าท่า ซึ่งมีน้ามันเจือปนจะต้อง น้าเสียที่เกิดขึนบริเวณหน้าท่าซึ่งมีน้ามันเจือปนถูกส่งไปยังบ่อดักไขมัน ส่วนของน้ามันที่แยกได้มี
รวบรวมเข้าสู่บ่อดักไขมันซึ่งมีอ ยู่แล้ว 1 บ่อ ในบริเวณ การเก็บรวบรวมไว้ใน Slop Tank และสามารถขายเป็น Slop Oil ได้ ส้าหรับน้าทิงจะถูกส่งผ่านราง
พืนที่ปฏิบัติงาน (ลานถังก๊าซ) ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ทะเล ระบายน้าสาธารณะ และน้าเสียจากส้านักงานมีการรวบรวมไว้ในถังเก็บก่อนท้าการบ้าบัดต่อไป
4. มาตรการด้านการคมนาคมทางบก (เพิ่มเติม)
1) ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกให้ ใช้ความเร็ว ไม่เกิน จ้ากัดความเร็วของรถที่เข้าในเขตพืนที่ด้าเนินงานโดยการจัดท้าระเบียบความปลอดภัยในพืนที่คลัง
กว่ากฎหมายก้าหนด และให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจร และการก้าหนดบทลงโทษต่อผูฝ้ ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎจราจร นอกจากนันยังมีการติดตังป้ายเตือน
อย่างเคร่งครัด
จ้ากัดความเร็วในบริเวณคลังฯ
2) ติดตังป้ายเตือน ระวังรถเข้า-ออก จากโครงการบริเวณ ติดตังสัญญาณไฟและป้ายเตือนบริเวณทางเข้า ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนทังเวลากลางวัน และเวลา
ทางเข้าเปลี่ยนเป็นไฟกระพริบ เพื่อให้มีความชัดเจนใน กลางคืน
การเตือนมากขึน
3) มีบทก้าหนดโทษทางวินัยแก่พนักงานขับรถที่ไม่ปฏิบัติ ก้าหนดบทก้าหนดโทษทางวินัยแก่พนักงานขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ตามกฏหมาย
5. มาตรการด้านการคมนาคมทางน้า (เพิ่มเติม)
1) ติดตังไฟแสงสว่าง เพื่อแสดงขอบเขตของท่าเทียบเรือ มีการติดตังสัญญาณไฟแสดงขอบเขตท่าเทียบเรือและหลอดไฟให้แสงสว่างทั่วบริเวณท่าเทียบเรือ
ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน
ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน
2) ปฏิบัติตามมาตรการและระเบียบขันตอนในการน้าเรือ จัดท้าและบังคับใช้ข้อก้าหนดและระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือและตรวจสอบโดยแบบฟอร์มรายการ
เข้าจอด และออกจากท่าเทียบเรือ
ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ/ท่าเรือ โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการและระเบียบขันตอนในการ
น้าเรือเข้าจอดและออกจากท่าเทียบเรืออย่างเคร่งครัด และตรวจสอบเรือทุกล้าที่เข้าจอดและออก
จากท่าเทียบเรือ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

-

-

-

-

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-2 สรุปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ซึ่งทางโครงการปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
6. มาตรการด้านการสาธารณสุข (เพิ่มเติม)
1) ก้าหนดให้น้าขยะมูลฝอยใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อ โครงการมีการจัดเตรียมภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยแบ่งตามประเภทขยะมูลฝอยโดยเทศบาลนคร
รอส่งให้หน่วยงานที่รับก้าจัด
แหลมฉบังเป็นผู้ด้าเนินการจัดเก็บ และน้าไปจัดการตามวิธีที่เหมาะสม ส่วนกากของเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมของคลังฯ มีปริมาณไม่มากและส่วนใหญ่จะเกิดขึนจากการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์เครื่องจักร
เท่านัน จะส่งให้กับหน่วยงานหรือบริษัทเอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้ขนส่งและจัดการกากของเสียรับ
ไปด้าเนินการ โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
2) น้าน้ามันทังหมดที่รวบรวมได้จากบ่อดักน้ามันเปลี่ย น น้ามันที่รวบรวมได้จากบ่อดักไขมันมีการรวบรวมไปเก็บไว้ใน Slop Tank ก่อนการส่งขายในรูปของ
จากการน้าไปผสมกับน้ามันเตา เป็นการน้าไปเก็บไว้ใน Slop Oil ต่อไป
Slop Tank
3) จั ด ให้ มี ร ะบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ภายในโครงการ พร้ อ ม มีระบบบ้าบัดน้าเสีย และบ่อดักไขมัน อยู่ภายในพืนที่โครงการ พร้อมทังจัดให้มีการดูแลรักษาและ
บ้ารุงรักษาให้ อ ยู่ ในสภาพที่ส ามารถใช้งานได้อ ย่ างมี ท้าความสะอาดอยู่เป็นประจ้า
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
7. มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม (เพิ่มเติม)
1) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสนั บสนุ น กิ จกรรมของชุ มชน มีการจัดท้าแผนการด้าเนินงานมวลชนและประชาสัมพันธ์ปี พ.ศ. 2556 โดยประกอบด้วยกิจกรรม
บริเวณโดยรอบพืนที่โครงการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึ กษา ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อ ม
ให้ ทุนการศึ กษาแก่นักเรียนที่ยากจน การร่วมกิจกรรม ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านเทศกาลและประเพณี และการสนับสนุนอื่น ๆ ในกิจกรรม
ทางศาสนาช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ของชุมชน เป็นต้น วันส้าคัญ
8. มาตรการด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุ (เพิ่มเติม)
1) ตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานของโครงการทุก ๆ โครงการจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานปีละ 1 ครัง โดยในปี พ.ศ. 2556 ด้าเนินการตรวจ
1 ปีเป็นอย่างน้อย
สุขภาพวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2556
2) จัดเตรียมเครื่องมือป้องกันอันตราย ให้กับพนักงานที่ท้างาน จัดให้มเี ครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่พนักงานที่เข้าท้างานในพืนที่เสี่ยงภัย
ในพืนที่เสี่ยงภัย
3) จัดอบรม และเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยในการ จัดให้มีการอบรมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้เข้าปฏิบัติงานในพืนที่โครงการ
ท้างานอย่างสม่้าเสมอ
โดยท้าการอบรมพนักงานใหม่ และอบรมทบทวนเพิ่มเติมตามต้าแหน่งงาน

5-6

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

-

-

-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-2 สรุปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ซึ่งทางโครงการปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

4) ฝึกซ้อมการปฏิบัติการกู้ภัยต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ มีการก้าหนดแผนการฝึกซ้อมการปฏิบัติการกู้ภัยต่าง ๆ ประกอบด้วย การฝึกซ้อมการปฏิบัติการ
ถังก๊าซหรือถังน้ามันระเบิด และน้ามันรั่วไหลให้กับเจ้าหน้าที่ กู้ภัยอุบัติเหตุเพลิงไหม้ถังก๊าซหรือถังน้ามันระเบิด และการฝึกซ้อมการปฏิบัติการกู้ภัยน้ามันรั่วไหล
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5) ติดตังระบบการรักษาความปลอดภัย และระบบเตือนภัยใน มีการติดตังอุปกรณ์เตือนภัยในบริเวณพืนที่เสี่ยงภัย และจัดให้มีอุปกรณ์บรรเทาภัยเบืองต้นในกรณี
บริเวณพืนที่เสี่ยงภัย อาทิ ถังเก็บน้ามันและ LPG
การเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทังดูแล บ้ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้อย่างสม่้าเสมอ
6) จัดตังเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยประจ้าโครงการ
มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ้าแต่ละคลัง โดยมีการออกหนังสือแต่งตังอย่างเป็นทางการ
9. มาตรการด้านการรั่วไหลของน้ามันลงสู่แหล่งน้า (เพิ่มเติม)
1) จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีการเกิดน้ามันรั่วไหลลงแหล่ งน้า จัดท้าและบังคับใช้แผนฉุกเฉินกรณีการเกิดน้ามันรั่วไหลลงแหล่งน้า โดยมีการจัดท้าเอกสารแจ้งแก่
พร้อมกับได้มีการเผยแพร่ และน้าเอกสารที่เกี่ยวข้องไปเก็บ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
ไว้ ทังที่บริเวณคลั งน้ามัน คลังก๊าซ และ ปตท. ส่ วนกลาง
เพื่อสามารถน้ามาใช้งานได้ทันที เมื่อเกิดเหตุ
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ในพืนที่ เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลังหน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา (คลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพน้าทิง
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ
 บ่ อ พั ก น้ า ทิ งบริ เ วณ  pH
 ปีละ 2 ครัง1/2/3/
คลังก๊าซเขาบ่อยา1/2/  Suspended
Solids1/2/3/
 บ่อ พักสุดท้ายของบ่อ
ดั ก ไขมั น บริ เ วณคลั ง  Total Dissolved
ก๊าซเขาบ่อยา1/2/3/
Solid
 บ่อ พักสุดท้ายของบ่อ  Total Solid2/
ดั ก ไขมั น บริ เ วณคลั ง  BOD51/2/3/
น้ามันศรีราชา1/3/
 COD
 Oil&Grease1/2/3/
 Total Kjeldahl
Nitrogen (TKN)
 Lead (Pb)3/
 Cadmium (Cd)

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

1) บ่อพักน้าทิ้งบริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา1/2/
 pH มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.0-8.6
 Suspended Solids มีค่ า อยู่ ในช่ว งระหว่า ง 4.0-11.0 มิล ลิ ก รัม /
ลิตร
 Total Dissolved Solid มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 304.0-1,045.8
มิลลิกรัม/ลิตร
 Total Solid มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 304.0-1,049.8 มิลลิกรัม/ลิตร
 BOD5 มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <2-11 มิลลิกรัม/ลิตร
 COD มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 16.51-79.00 มิลลิกรัม/ลิตร
 Oil&Grease มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <0.5-4.9 มิลลิกรัม/ลิตร
 Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง N.D.1.76 มิลลิกรัม/ลิตร
 Lead (Pb) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-<0.02 มิลลิกรัม/ลิตร
 Cadmium (Cd) มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ าง N.D.-<0.10 มิล ลิ กรั ม /
ลิตร
2) บ่อพักสุดท้ายของบ่อดักไขมันบริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา1/2/3/
 pH มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.4-8.8
 Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <5-13 มิลลิกรัม/ลิตร
 Total Dissolved Solid มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 178.0-1,047.8
มิลลิกรัม/ลิตร
 Total Solid มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 180.0-1,054.5 มิลลิกรัม/ลิตร
 BOD5 มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <2.00-7.44 มิลลิกรัม/ลิตร

-ผลการตรวจวิ เ คราะห์ มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2539 เรื่ อ ง
ก้าหนดคุณลักษณะของน้าทิงที่ระบายออก
นอกโรงงานและประกาศกระทรวงวิ ท ยา
ศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2539 เรื่อ งก้ าหนดมาตรฐานควบคุ ม
การระบายน้าทิงจากแหล่ งก้าเนิ ดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
ทุกดัชนีที่ท้าการตรวจวัด
-เนื่ อ ง จ าก ใ น ร าย ง าน ผ ล ก าร ติ ดต า ม
ตรวจสอบ 3 ปีย้ อ นหลั งบริษัทที่ปรึกษาใน
การจัดท้ารายการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น คนละราย ท้ า ให้ ผ ลการ
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ใ น ดั ช นี Lead แ ล ะ
Cadmium อาจแตกต่ า งกั น เนื่ อ งด้ ว ยค่ า
Detection Limit ของเครื่ อ งมื อ แต่ ผ ลส่ ว น
ใหญ่ เป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกั น คื อ พบน้อ ย
มากหรือไม่พบเลย

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ


ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

 COD มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <15-72 มิลลิกรัม/ลิตร
 Oil&Grease มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <0.1-4.5 มิลลิกรัม/ลิตร
 Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง N.D.5.01 มิลลิกรัม/ลิตร
 Lead (Pb) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-0.02 มิลลิกรัม/ลิตร
 Cadmium (Cd) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-<0.10 มิลลิกรัม/ลิตร
3) บ่อพักสุดท้ายของบ่อดักไขมันบริเวณคลังน้ามันศรีราชา1/3/
 pH มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.20-8.97
 Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <5.0-13.8 มิลลิกรัม/ลิตร
 Total Dissolved Solid มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 120.0-1,846.9
มิลลิกรัม/ลิตร
 Total Solid มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 120-4,596 มิลลิกรัม/ลิตร
 BOD5 มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <2-9 มิลลิกรัม/ลิตร
 COD มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 12.44-79.00 มิลลิกรัม/ลิตร
 Oil&Grease มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <0.1-4.9 มิลลิกรัม/ลิตร
 Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง N.D.29.2 มิลลิกรัม/ลิตร
 Lead (Pb) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-<0.02 มิลลิกรัม/ลิตร
Cadmium (Cd) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-<0.10 มิลลิกรัม/ลิตร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. คุณภาพอากาศ
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ
1/
2/
คลั ง ก๊ า ซ เข าบ่ อ ย า  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ปีละ 2 ครัง 3 วัน 1) คลังก๊าซเขาบ่อยาบริเวณอาคารรักษาความปลอดภัย
บริ เ วณอาคารรั ก ษา  ก๊าซซัลเฟอร์ได
ต่อเนื่อง1/
 TSP เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 0.027-0.064
1/
1/2/
ความปลอดภัย
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ออกไซด์ (SO2)
บ ริ เ ว ณ ชุ ม ช น บ้ า น  สารประกอบ
 SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-0.0580 ppm
1/
เกาะกลาง
ไฮโดรคาร์บอนรวม
 THC มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 2.850-4.130 ppm
1/
(THC)
บ ริ เ ว ณ อ า ค า ร
 VOCS มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.320-1.280 ppm
วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ภ า พ  สารอินทรีย์ระเหยง่าย
2) บริเวณชุมชนบ้านเกาะกลาง1/
แ ผ น ก วิ เ ค ร า ะ ห์
(VOCS)
 TSP เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 0.031-0.266
คุ ณ ภาพ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ภาคตะวั น ออก ใกล้
 SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-0.0120 ppm
คลังก๊าซเขาบ่อยา2/
 THC มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 2.460-4.030 ppm
คลั งน้ า มั น ศ รี ร าช า
 VOCS มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.043-1.190 ppm
บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า
3) บริ เ วณอาคารวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพแผนกวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ
อาคารลานถังน้ามัน1/
ผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก ใกล้คลังก๊าซเขาบ่อยา2/
 TSP เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 0.023-0.074
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-0.0390 ppm
 THC มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 2.570-4.080 ppm
 VOCS มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.082-2.170 ppm
4) คลังน้ามันศรีราชาบริเวณด้านหน้าอาคารลานถังน้ามัน1/
 TSP เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 0.016-0.059
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
 SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-0.0590 ppm

หมายเหตุ
ผลการตรวจวัดมีค่ าอยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่ อ ง
ก้ า ห น ด มา ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ อ า ก าศ ใ น
บรรยากาศโดยทั่วไป ทุกดัชนี ยกเว้น THC
และ VOCs ทีย่ ังไม่มีมาตรฐานก้าหนด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ

 ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ขนส่งก๊าซบริเวณคลัง
ก๊า ซเขาบ่ อ ยาไปทาง
ทิศใต้ 100 เมตร
 หน้าท่าเทียบเรือขนส่ง
ก๊ า ซบริ เ วณคลั ง ก๊ า ซ
เขาบ่อยา1/2/
 ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ขนส่งก๊าซบริเวณคลัง
ก๊า ซเขาบ่ อ ยาไปทาง
ทิศเหนือ 100 เมตร
 ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ขนส่ ง น้ า มั น บริ เ วณ
คลั งน้ามัน ศรีร าชาไป
ทางทิศใต้3/
 หน้าท่าเทียบเรือขนส่ง
น้ า มั น บ ริ เ ว ณ ค ลั ง
น้ามันศรีราชา1/2/3/
 ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ขนส่ ง น้ า มั น บริ เ วณ
คลั งน้ามัน ศรีร าชาไป
ทางทิศเหนือ3/
















ความโปร่งแสง1/
อุณหภูมิ
ความเป็นกรด-ด่าง1/
สารแขวนลอย
(SS)1/2/3/
สารละลายทังหมด
(TDS)
ค่าความเป็นด่าง
(Alkalinity as CaCO3)
การน้าไฟฟ้า
ความเค็ม1/3/
ออกซิเจนละลายน้า
(DO) 1/3/
บีโอดี1/2,3/
ไขมันและน้ามัน1/2/
ไนโตรเจนทังหมด
(TKN)
ไนเตรท-ไนโตรเจน
(NO3-N) 3/
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
(PO4-P)

ปีละ 2 ครัง1/2/3/

ผลการติดตามตรวจสอบ
 THC มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 2.180-3.890 ppm
 VOCS มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.300-1.400 ppm
1) ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ ขนส่ ง ก๊ า ซบริ เ วณคลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยา
ไปทางทิศใต้ 100 เมตร
 ความโปร่งแสง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 2.0-3.3 เมตร
 อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 29.0-33.3 องศาเซลเซียส
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.00-8.38
 สารแขวนลอย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <2.5-<10.0 มิลลิกรัม/ลิตร
 สารละลายทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 30,250-43,800 มิลลิกรัม/
ลิตร
 ค่ า ความเป็ น ด่ า ง มี ค่ าอยู่ ในช่วงระหว่าง 100-113 มิลลิ กรั ม/ลิ ตร
CaCO3
 ก า ร น้ า ไ ฟ ฟ้ า มี ค่ า อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ร ะ ห ว่ า ง 35,600-49,500
ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร
 ความเค็ม มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 22.6-31.9 ส่วนในพันส่วน
 ออกซิเจนละลาย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.00-7.22 มิลลิกรัม/ลิตร
 บีโอดี มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.05-4.00 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไขมันและน้ามัน พบว่า มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
 ไนโตรเจนทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-1.40 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-40.0 ไมโครกรัม/ลิตร
 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <10.0-42.0 ไมโครกรัม/
ลิตร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

-เมื่ อ พิ จ ารณาผลการตรวจวัด ทั ง 6 สถานี
พบว่า คุณภาพน้าทะเลทัง 6 สถานีมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทะเล ประเภท
ที่ 5 คุ ณภาพน้าทะเลเพื่อการอุต สาหกรรม
และท่ า เรื อ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549)
แม้ ว่ า ปริ ม าณฟอสเฟต-ฟอสฟอรั ส มี ค่ า
ค่อนข้างสูง และอาจจะพบไขมันและน้ามัน
บ้างในบางสถานี แต่อ ย่ างไรก็ ต ามผลการ
ตรวจวัดโดยรวมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
-เนื่องจากในรายงาน monitor 3 ปีย้อนหลัง
บริษัทที่ปรึกษาในการจัดท้ารายการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นคนละราย
ท้าให้หน่วยของผลการติดตามตรวจสอบใน
ดั ช นี แบคที เ รี ย กลุ่ ม ฟี ค อลโคลิ ฟ อร์ ม
แตกต่างกัน
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ
 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม3/
 แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทังหมด

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

 แบคทีเรีย กลุ่ มฟีค อลโคลิ ฟ อร์ม มีค่ าอยู่ ในช่ว งระหว่าง <1.8*33.0 MPN/100 มิลลิลิตร และ 2.0**-62.0 CFU/100 มิลลิลิตร
 แบคที เ รี ย กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ทั งหมด มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง
<1.8-33.0 MPN/100 มิลลิลิตร
2) หน้าท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซบริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา1/2/
 ความโปร่งแสง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.95-3.10 เมตร
 อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 29.0-33.4 องศาเซลเซียส
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.60-8.37
 สารแขวนลอย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 3.4-<10 มิลลิกรัม/ลิตร
 สารละลายทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 30,550-46,300 มิลลิกรัม/
ลิตร
 ค่าความเป็นด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 101.0-116.0 มิลลิกรัม/ลิตร
CaCO3
 การน้ า ไฟฟ้ า มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 36,100-49,600 ไมโคร
ซีเมนต์/เซนติเมตร
 ความเค็ม มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 22.9-32.0 ส่วนในพันส่วน
 ออกซิเจนละลาย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.50-7.60 มิลลิกรัม/ลิตร
 บีโอดี มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.3-5.0 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไขมันและน้ามัน พบว่า มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
 ไนโตรเจนทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-6.44 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-30.0 ไมโครกรัม/ลิตร
 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-45.0ไมโครกรัม/ลิตร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <1.8*17.0 MPN/100 มิลลิลิตร และ 2.0**-32.0 CFU/100 มิลลิลิตร
 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟ อร์มทังหมด มีค่าอยู่ ในช่ว งระหว่าง <1.826.0 MPN/100 มิลลิลิตร
3) ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ ขนส่ ง ก๊ า ซบริ เ วณคลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยา
ไปทางทิศเหนือ 100 เมตร
 ความโปร่งแสง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 2.00-16.30 เมตร
 อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 29.0-36.4 องศา เซลเซียส
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.10-8.90
 สารแขวนลอย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 3.6-<10 มิลลิกรัม/ลิตร
 สารละลายทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 29,650-44,900 มิลลิกรัม/
ลิตร
 ค่าความเป็นด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 98.0--115.0 มิลลิกรัม/ลิตร
CaCO3
 ก า ร น้ า ไ ฟ ฟ้ า มี ค่ า อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ร ะ ห ว่ า ง 35,700-49,500
ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร
 ความเค็ม มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 22.6-32.1 ส่วนในพันส่วน
 ออกซิเจนละลาย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.60-7.63 มิลลิกรัม/ลิตร
 บีโอดี มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.35-5.00 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไขมันและน้ามัน พบว่า มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
 ไนโตรเจนทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-5.6 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-30.0 ไมโครกรัม/ลิตร
 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 10.0-43.0 ไมโครกรัม/ลิตร
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

 แบคทีเรียกลุ่ มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าอยู่ ในช่ว งระหว่าง <1.8*-4.5
MPN/100 มิลลิลิตร และ 4.0**-4.5 CFU/100 มิลลิลิตร
 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟ อร์มทังหมด มีค่าอยู่ ในช่ว งระหว่าง <1.811.0 MPN/100 มิลลิลิตร
4) ห่ า งจ ากท่ า เที ย บเรื อ ขนส่ ง น้ ามั น บริ เ ว ณคลั ง น้ ามั น
ศรีราชาไปทางทิศใต้3/
 ความโปร่งแสง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50-3.00 เมตร
 อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 28.9-33.6 องศาเซลเซียส
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.00-8.32
 สารแขวนลอย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 2.6-12.9 มิลลิกรัม/ลิตร
 สารละลายทั งหมด มี ค่ าอยู่ ในช่ ว งระหว่ าง 27,728.6-34,000.0
มิลลิกรัม/ลิตร
 ค่าความเป็นด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 69-114 มิลลิกรัม/ลิตร CaCO3
 การน้ า ไฟฟ้ า มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 34,800-49,500 ไมโคร
ซีเมนต์/เซนติเมตร
 ความเค็ม มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 22.0-32.2 ส่วนในพันส่วน
 ออกซิเจนละลาย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.5-7.0 มิลลิกรัม/ลิตร
 บีโอดี มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.41-4.00 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไขมันและน้ามัน พบว่า มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
 ไนโตรเจนทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-2.8 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-60.0 ไมโครกรัม/ลิตร
 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 10.0-45.0 ไมโครกรัม/ลิตร
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <1.8*-6.8
MPN/100 มิลลิลิตร และ 7.8**-8.0 CFU/100 มิลลิลิตร
 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟ อร์มทังหมด มีค่าอยู่ ในช่ว งระหว่าง <1.849.0 MPN/100 มิลลิลิตร
5) หน้าท่าเทียบเรือขนส่งน้ามันบริเวณคลังน้ามันศรีราชา1/2/3/
 ความโปร่งแสง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50-3.10 เมตร
 อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 29.0-33.5 องศาเซลเซียส
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.10-8.32
 สารแขวนลอย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.0-14.1 มิลลิกรัม/ลิตร
 สารละลายทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 28,260-44,800 มิลลิกรัม/
ลิตร
 ค่ า ความเป็ น ด่ า ง มี ค่ าอยู่ ในช่ วงระหว่ าง 99-114 มิ ลลิ กรั ม/ลิ ตร
CaCO3
 การน้ า ไฟฟ้ า มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 34,000-49,500 ไมโคร
ซีเมนต์/เซนติเมตร
 ความเค็ม มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 21.9-32.2 ส่วนในพันส่วน
 ออกซิเจนละลาย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.50-7.06 มิลลิกรัม/ลิตร
 บีโอดี มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.57-3.00 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไขมันและน้ามัน พบว่า มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
 ไนโตรเจนทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-4.2 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-30.0 ไมโครกรัม/ลิตร
 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-44.0 ไมโครกรัม/ลิตร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่า <1.8* MPN/100 มิลลิลิตร
และ 0.0**-33.0 CFU/100 มิลลิลิตร
 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <1.8 33.0 MPN/100 มิลลิลิตร
6) ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ ามัน บริเวณคลังน้ ามัน ศรีราชา
ไปทางทิศเหนือ3/
 ความโปร่งแสง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.40-3.10 เมตร
 อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 28.9-37.1 องศาเซลเซียส
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.0-3.2
 สารแขวนลอย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.0-21.0 มิลลิกรัม/ลิตร
 สารละลายทั งหมด มี ค่ าอยู่ ในช่ ว งระหว่ าง 27,587.5-44,000.0
มิลลิกรัม/ลิตร
 ค่ า ความเป็ น ด่ า ง มี ค่ าอยู่ ในช่วงระหว่าง 100-128 มิลลิ กรั ม/ลิ ตร
CaCO3
 การน้ า ไฟฟ้ า มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 34,700-49,400 ไมโคร
ซีเมนต์/เซนติเมตร
 ความเค็ม มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 22.0-32.2 ส่วนในพันส่วน
 ออกซิเจนละลาย มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.10-7.05 มิลลิกรัม/ลิตร
 บีโอดี มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.58-5.00 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไขมันและน้ามัน พบว่า มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
 ไนโตรเจนทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-4.2 มิลลิกรัม/ลิตร
 ไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-30.0 ไมโครกรัม/ลิตร
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. คุณภาพตะกอนดิน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ

 ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ขนส่งก๊าซบริเวณคลัง
ก๊า ซเขาบ่ อ ยาไปทาง
ทิศใต้ 100 เมตร
 หน้าท่าเทียบเรือขนส่ง
ก๊ า ซบริ เ วณคลั ง ก๊ า ซ
เขาบ่อยา
 ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ขนส่งก๊าซบริเวณคลัง
ก๊ า ซเขาบ่ อ ยาไปทาง
ทิศเหนือ 100 เมตร
 ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ขนส่ ง น้ า มั น บริ เ วณ
คลั งน้ามัน ศรีร าชาไป
ทางทิศใต้

 ความเป็นกรด-ด่าง
(pH)
 สารอินทรีย์คาร์บอน
ทังหมด (Total
Organic Carbon)
 น้ามันและไขมัน
(Oil&Grease)
 ไฮโดรคาร์บอน
 อัตราการใช้ออกซิเจน
(Oxygen
Consumption Rate)

ปีละ 2 ครัง

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-90.0*** ไมโครกรัม/
ลิตร
 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <1.8*-6.8
MPN/100 มิลลิลิตร และ 1.0**-17.0 CFU/100 มิลลิลิตร
 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟ อร์มทังหมด มีค่าอยู่ ในช่ว งระหว่าง <1.8220.0 MPN/100 มิลลิลิตร
ยั ง ไม่ มี ป ระกาศค่ า มาตร ฐานเกี่ ย วกั บ
1) ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซบริเวณคลังก๊าซเขา
คุณภาพตะกอนดินท้องน้า
บ่อยาไปทางทิศใต้ 100 เมตร
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.3-8.8
 สารอินทรีย์คาร์บอนทังหมด มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 62.9124,000 ไมโครกรัม/กรัม
 น้ามันและไขมัน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <25-1,000 ไมโครกรัม/
กรัม
 ไฮโดรคาร์บอน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <10.0-50.5 ไมโครกรัม/
กรัม
 อัตราการใช้ออกซิเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0223-0.1000
มิลลิกรัมออกซิเจน/กรัม/วัน
2) หน้าท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซบริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.3-8.9
 สารอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนทั งหมด มี ค่ าอยู่ ในช่วงระหว่ าง 42.2419,300 ไมโครกรัม/กรัม
 น้ามันและไขมัน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <25-900 ไมโครกรัม/กรัม
 ไฮโดรคาร์บอน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <10-103 ไมโครกรัม/กรัม

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ
 หน้าท่าเทียบเรือขนส่ง
น้ า มั น บ ริ เ ว ณ ค ลั ง
น้ามันศรีราชา
 ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ขนส่ ง น้ า มั น บริ เ วณ
คลั งน้ามัน ศรีร าชาไป
ทางทิศเหนือ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ



อัตราการใช้ออกซิเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0335-0.1000
มิลลิกรัมออกซิเจน/กรัม/วัน
3) ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ ขนส่ ง ก๊ า ซบริ เ วณคลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยา
ไปทางทิศเหนือ 100 เมตร
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.2-8.9
 สารอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนทั งหมด มี ค่ าอยู่ ในช่วงระหว่ าง 43.6018,800 ไมโครกรัม/กรัม
 น้ามันและไขมัน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <25-700 ไมโครกรัม/กรัม
 ไฮโดรคาร์บอน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <10.0-53.6 ไมโครกรัม/
กรัม
 อัตราการใช้ออกซิเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0139-0.1000
มิลลิกรัมออกซิเจน/กรัม/วัน
4) ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ามัน บริเวณคลังน้ ามันศรีราชา
ไปทางทิศใต้
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.2-8.9
 สารอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนทั งหมด มี ค่ าอยู่ ในช่วงระหว่ าง 49.9413,500 ไมโครกรัม/กรัม
 น้ามันและไขมัน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <25-800 ไมโครกรัม/กรัม
 ไฮโดรคาร์บอน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <10.0-46.4 ไมโครกรัม/
กรัม
 อัตราการใช้ออกซิเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0120-0.0816
มิลลิกรัมออกซิเจน/กรัม/วัน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

5) ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ามันบริเวณคลังน้ามันศรีราชา
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.3-9.0
 สารอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนทั งหมด มี ค่ าอยู่ ในช่วงระหว่ าง 39.4919,100 ไมโครกรัม/กรัม
 น้ามันและไขมัน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <25-600 ไมโครกรัม/กรัม
 ไฮโดรคาร์ บ อน มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง <10.00-32.88
ไมโครกรัม/กรัม
 อัตราการใช้ออกซิเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0238-0.1100
มิลลิกรัมออกซิเจน/กรัม/วัน
6) ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ ามัน บริเวณคลังน้ ามัน ศรีราชา
ไปทางทิศเหนือ
 ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.1-8.9
 สารอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนทั งหมด มี ค่ าอยู่ ในช่วงระหว่ าง 42.7216,000 ไมโครกรัม/กรัม
 น้ามันและไขมัน มีค่ าอยู่ในช่วงระหว่าง <25-1,100 ไมโครกรัม/
กรัม
 ไฮโดรคาร์ บ อน มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง <10.00-49.76
ไมโครกรัม/กรัม
 อัตราการใช้ออกซิเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0180-0.0674
มิลลิกรัมออกซิเจน/กรัม/วัน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. ทรั พ ยากรชี ว ภาพทาง 
ทะเล
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ
1/
ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ  แพลงก์ตอนพืช
ปีละ 2 ครัง1/
ขนส่งก๊าซบริเวณคลัง  แพลงก์ตอนสัตว์1/
ก๊า ซเขาบ่ อ ยาไปทาง  สัตว์หน้าดิน
ทิศใต้ 100 เมตร
 ผลการศึกษาผลผลิต
หน้าท่าเทียบเรือขนส่ง
ขันปฐมภูมิ1/
ก๊ า ซบริ เ วณคลั ง ก๊ า ซ
เขาบ่อยา1/
ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ขนส่งก๊าซบริเวณคลัง
ก๊ า ซเขาบ่ อ ยาไปทาง
ทิศเหนือ 100 เมตร
ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ขนส่ ง น้ า มั น บริ เ วณ
คลั งน้ามัน ศรีร าชาไป
ทางทิศใต้
หน้าท่าเทียบเรือขนส่ง
น้ า มั น บ ริ เ ว ณ ค ลั ง
น้ามันศรีราชา1/
ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ขนส่ ง น้ า มั น บริ เ วณ
คลั งน้ามัน ศรีร าชาไป
ทางทิศเหนือ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

1) ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ ขนส่ ง ก๊ า ซบริ เ วณคลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยา
ไปทางทิศใต้ 100 เมตร
 แพลงก์ ต อนพื ช มี ค วามหนาแน่ น รวมอยู่ ใ นช่ ว ง 18,43027,528,600 เซลล์/ลิตร พบแพลงก์ตอนพืช จ้านวน 14-51 ชนิด
ช นิ ด เ ด่ น ไ ด้ แ ก่ Chaetoceros, Ceratium, Oscillatoria แ ล ะ
Thalassiothrix
 แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 142-2,551,100
ตั ว /ลิ ต ร และพบจ้ า นวน 3-17 ชนิ ด ชนิ ด เด่ น ได้ แ ก่ Veliger
larvae, Acartia, Tintinnopsis, Copepod nauplii และ Nauplius
 สัตว์หน้าดิน มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 44-356 ตัว/ตาราง
เมตร ส่วนใหญ่เป็นไฟลัม Annelida, Mollusca และ Arthropoda
 ผลผลิตขันปฐมภูมิ
- ค่ าผลผลผลิ ต รวม อยู่ ใ นช่ ว งระหว่า ง 8.75-370.26 มิล ลิ ก รั ม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่าอัตราการหายใจ อยู่ในช่วงระหว่าง 5.83-162.27 มิล ลิกรัม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่ า ผลผลิ ต เบื องต้ น สุ ท ธิ อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 2.92-235.04
มิลลิกรัมคาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
2) หน้าท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซบริเวณคลังก๊าซเขาบ่อยา1/
 แพลงก์ ต อนพื ช มี ค วามหนาแน่ น รวมอยู่ ใ นช่ ว ง 5,12322,704,000 เซลล์/ลิตร พบแพลงก์ตอนพืช จ้านวน 15-56 ชนิด
ชนิ ด เด่ น ได้ แ ก่ Chaetoceros, Ceratium, Gymnodinium และ
Pleurosigma

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

 แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 261-1,493,250
ตัว /ลิ ต ร และพบจ้ านวน 1-16 ชนิด ชนิดเด่น ได้แก่ Copepod
nauplii, Acartia, Tintinnopsis และ Nauplius
 สัตว์หน้าดิน มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 22-528 ตัว/ตาราง
เมตร ส่วนใหญ่เป็นไฟลัม Mollusca และ Annelida
 ผลผลิตขันปฐมภูมิ
- ค่าผลผลิตรวม อยู่ในช่วงระหว่าง 7.92-456.39 มิลลิกรัม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่าอัตราการหายใจ อยู่ในช่วงระหว่าง 4.17-113.45 มิลลิกรัม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่าผลผลิตเบืองต้นสุทธิ อยู่ในช่วงระหว่าง 2.50-386.36
มิลลิกรัมคาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
3) ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ ขนส่ ง ก๊ า ซบริ เ วณคลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยา
ไปทางทิศเหนือ 100 เมตร
 แพลงก์ ต อนพื ช มี ค วามหนาแน่ น รวมอยู่ ใ นช่ ว ง 5,47925,075,600 เซลล์/ลิตร พบแพลงก์ตอนพืช จ้านวน 10-49 ชนิด
ช นิ ด เ ด่ น ไ ด้ แ ก่ Chaetoceros, Ceratium, Oscillatoria,
Pleurosigma และ Coscinodiscus
 แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 313-1,057,800
ตัว/ลิตร และพบจ้านวน 2-17 ชนิด ชนิดเด่น ได้แก่ Copepod
nauplii, Favella, Tintinnopsis และ Nauplius
 สัตว์หน้าดิน มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 22-484 ตัว/ตาราง
เมตร ส่วนใหญ่เป็นไฟลัม Mollusca, Annelida และ Arthropoda
 ผลผลิตขันปฐมภูมิ
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

- ค่ า ผลผลผลิ ต รวม อยู่ ใ นช่ว งระหว่า ง 9.58-437.88 มิ ล ลิ ก รั ม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่ าอั ต ราการหายใจ อยู่ ในช่ว งระหว่า ง 4.58-67.32 มิล ลิ กรั ม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่าผลผลิตเบืองต้นสุทธิ อยู่ในช่วงระหว่าง 1.67-383.14
มิลลิกรัมคาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
4) ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ ามัน บริเวณคลังน้ ามัน ศรีราชา
ไปทางทิศใต้
 แพลงก์ ต อนพื ช มี ค วามหนาแน่ น รวมอยู่ ใ นช่ ว ง 15,58322,880,000 เซลล์/ลิตร พบแพลงก์ตอนพืช จ้านวน 13-49 ชนิด
ช นิ ด เ ด่ น ไ ด้ แ ก่ Chaetoceros, Ceratium, Dinophysis แ ล ะ
Coscinodiscus
 แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 58-915,200 ตัว/
ลิต ร และพบจ้า นวน 2-19 ชนิด ชนิด เด่ น ได้แ ก่ Tintinnopsis,
Acartia, Copepod nauplii และ Nauplius
 สั ต ว์ ห น้ า ดิ น มี ค ว า ม ห น า แ น่ น ร ว ม อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 0-660
ตัว /ตารางเมตร ส่ ว นใหญ่ เป็ น ไฟลั ม Mollusca, Annelida และ
Arthropoda
 ผลผลิตขันปฐมภูมิ
- ค่าผลผลผลิตรวม อยู่ในช่วงระหว่าง 8.33-270.91 มิลลิกรัม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่าอัตราการหายใจ อยู่ในช่วงระหว่าง 5.42-216.62 มิลลิกรัม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่าผลผลิตเบืองต้นสุทธิ อยู่ในช่วงระหว่าง 2.92-90.39
มิลลิกรัมคาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

5) หน้าท่าเทียบเรือขนส่งน้ามันบริเวณคลังน้ามันศรีราชา1/
 แพลงก์ ต อนพื ช มี ค วามหนาแน่ น รวมอยู่ ใ นช่ ว ง 34,48534,842,500 เซลล์/ลิตร พบแพลงก์ตอนพืช จ้านวน 16-59 ชนิด
ชนิดเด่น ได้แก่ Chaetoceros, Ceratium และ Gymnodinium
 แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 540-1,485,000
ตั ว / ลิ ต ร แ ล ะ พ บ จ้ า น ว น 3-19 ช นิ ด ช นิ ด เ ด่ น ไ ด้ แ ก่
Stenosemella, Copepod nauplii, Favella, Calanus,
Tintinnopsis และ Nauplius
 สัต ว์ห น้าดิน มีค วามหนาแน่น รวมอยู่ ในช่ว ง 0-444 ตัว /ตาราง
เมตร ส่วนใหญ่เป็นไฟลัม Arthropoda, Mollusca, Chordata และ
Arthropoda
 ผลผลิตขันปฐมภูมิ
- ค่าผลผลผลิตรวม อยู่ในช่วงระหว่าง 7.50-252.39 มิลลิกรัม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่าอัตราการหายใจ อยู่ในช่วงระหว่าง 3.75-81.03 มิลลิกรัม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่าผลผลิตเบืองต้นสุทธิ อยู่ในช่วงระหว่าง 3.75-192.58
มิลลิกรัมคาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
6) ห่างจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ ามัน บริเวณคลังน้ ามัน ศรี ราชา
ไปทางทิศเหนือ
 แพลงก์ ต อนพื ช มี ค วามหนาแน่ น รวมอยู่ ใ นช่ ว ง 12,11437,245,000 เซลล์/ลิตร พบแพลงก์ตอนพืช จ้านวน 14-59 ชนิด
ช นิ ด เ ด่ น ไ ด้ แ ก่ Pseudosolenia, Ceratium, Chaetoceros,
Surirella และ Coscinodiscus

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ามัน
คลังปิโตรเลียมศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจสอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

 แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 388-1,320,000
ตัว/ลิตร และพบจ้านวน 2-22 ชนิด ชนิดเด่น ได้แก่ Veliger larva,
Globigerina, Tintinnopsis, Copepod nauplii และ Nauplius
 สัตว์หน้าดิน มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 44-1,643 ตัว/ตาราง
เมตร ส่วนใหญ่เป็นไฟลัม Annelida, Arthropoda และ Mollusca
 ผลผลิตขันปฐมภูมิ
- ค่ า ผลผลผลิ ต รวม อยู่ ใ นช่ว งระหว่า ง 6.25-203.32 มิ ล ลิ ก รั ม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่าอัต ราการหายใจ อยู่ในช่วงระหว่าง 2.08-107.71 มิล ลิกรัม
คาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ค่าผลผลิตเบืองต้นสุทธิ อยู่ในช่วงระหว่าง 3.33-146.91
มิลลิกรัมคาร์บอน/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556
** ผลการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ปี พ.ศ. 2554
*** ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ในปี พ.ศ. 2556 มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุอาจเนื่องมาจากบริเวณพืนที่ใกล้จุดเก็บตัวอย่าง อยู่ใกล้เคียงบ้านเรือนชุมชน จึงอาจเกิดการชะล้างลงแหล่งน้า
1/ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2531
2/ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2535
3/ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2538
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) ในเขตพืนที่รั บผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลังหน่วยธุรกิจน้ามัน คลัง
ปิโตรเลียมศรีราชา (คลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2554, ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554, ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2555, ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
พ.ศ. 2555, ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2556 และระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556

5-24

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-4

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไปของคลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเที ยบเรือและ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามัน
ศรีราชา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
มาตรการทั่วไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

1) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ต้องควบคุมให้มีการออกแบบ
รายละเอี ย ดและการก่อ สร้างต่าง ๆ เป็น ไปตามที่ร ะบุ ไ ว้ใ น
รายละเอีย ดโครงการขยายท่าเทีย บเรือ และก่อ สร้างถั งเก็ บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ของคลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยา และโครงการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถัง
เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ของคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชา ตามที่ ไ ด้
น้าเสนอไว้ในรายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่
คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
2) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามที่ ไ ด้ เ สนอไว้ ใ นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการขยายท่าเทียบเรือ
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา
และ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) พร้อมทังน้ารายละเอียดใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องไปก้าหนด
ไว้ในเงื่อนไขสัญญาก่อสร้างและการด้าเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าคู่สัญญามีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้

โครงการฯ ได้ควบคุมการออกแบบรายละเอียด และการก่อสร้างต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในรายละเอีย ดโครงการทังหมด โดยเริ่มด้าเนิน การก่อ สร้างถังเก็ บก๊าซหุ งต้ม ( LPG)
จ้านวน 2 ถัง และการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์โพรเพนและบิวเทน จ้านวน 2 ถัง ในพืนที่
คลังก๊าซเขาบ่อยา ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์น้ามัน ในพืนที่คลังน้ามันศรีราชา อยู่
ระหว่างการประกอบตัว ถัง ส้าหรับโครงการอื่น ๆ ที่ไ ด้รับความเห็ นชอบแล้ว นัน ยังไม่มี
กิจกรรมการก่อสร้างแต่อย่างใด

โครงการได้ปฏิบั ติต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้น้ารายละเอียด
มาตรการทังหมดไปก้าหนดเป็นเงื่อนไขสัญญาการจัดจ้างผู้รับเหมาทุกราย โดยปัจจุบันเริ่ม
ด้าเนินการก่อ สร้างถังเก็บก๊าซหุงต้ม (LPG) จ้านวน 2 ถัง และด้าเนินการก่อสร้างถังเก็บ
ผลิ ต ภั ณฑ์โ พรเพนและบิว เทน จ้านวน 2 ถัง ในพืนที่ค ลังก๊าซเขาบ่อ ยา และด้าเนิน การ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์น้ามัน จ้านวน 2 ถัง ในพืนที่คลังน้ามันศรีราชา ส้าหรับโครงการอื่น
ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนัน ยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างแต่อย่างใด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

-
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ตารางที่ 5.1-4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไปของคลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเที ยบเรือและ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามัน
ศรีราชา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

5-26

ยูเออี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

3) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ต้อ งรับผิดชอบการด้าเนิน การ
รวมทังควบคุมดูแล และก้ากับให้ผู้ ออกแบบก่อ สร้างและ/หรือ
ผู้ด้าเนิน การก่อสร้างให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และ โครงการปรับปรุง
ท่ า เที ย บเรื อ พร้ อ มวางท่ อ น้ า มั น ใต้ ท ะเลและก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม เติม ของคลั ง น้ า มัน ศรี ร าชา ของบริ ษั ท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัดตลอดอายุโครงการ
4) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ต้องด้าเนินการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และด้ า เนิ น การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
ระยะเวลาที่ ก้ า หนดในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม รวมทังจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้อ มและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน

โครงการได้ควบคุมดูแล และก้ากับให้ผู้ออกแบบก่อสร้างและผู้ด้าเนินการก่อสร้างปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
โดยปัจจุบันเริ่มด้าเนินการก่อสร้างถังเก็บก๊าซหุงต้ม (LPG) จ้านวน 2 ถัง และด้าเนินการ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์โพรเพนและบิวเทน จ้านวน 2 ถัง ในพืนที่คลังก๊าซเขาบ่อยา และ
ด้าเนินการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์น้ามัน จ้านวน 2 ถัง ในพืนที่คลังน้ามันศรีราชา ส้าหรับ
โครงการอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนัน ยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างแต่อย่างใด

โครงการด้าเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทุก 6 เดือนตามมาตรการที่ก้าหนด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-4

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไปของคลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเที ยบเรือและ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามัน
ศรีราชา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

5) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) มี ค วามจ้ า เป็ น ต้ อ ง
เปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดโครงการหรือ มาตรการป้ อ งกัน และ
แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มหรือ มาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ไ ด้รับความเห็ น ชอบไว้แล้ ว ให้ บริษัท
ปตท. จ้ากัด (มหาชน) แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตด้าเนินการ ดังนี
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดั ง กล่ า วเกิ ด ผลดี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมากกว่ า หรื อ เที ย บเท่ า
มาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบไว้ แ ล้ ว ให้ ห น่ ว ยงาน
ผู้อ นุมัติห รืออนุญาตรับจดแจ้งให้ เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายนัน ๆ ต่อไป พร้อมกับ
ให้จัดท้าส้าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้ง
ไว้ แจ้งให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระส้าคัญในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบไว้ แ ล้ ว ให้
หน่ ว ยงานผู้ อ นุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าต จั ด ส่ ง รายงานการ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วให้ ส้ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธร รมช าติ แ ละสิ่ ง แว ดล้ อ มเพื่ อ เส นอให้
คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (คชก.) ชุ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ค วาม

ทางโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของคลังก๊าซเขาบ่อยาเฉพาะในส่วน
ของการออกแบบท่าเรือเป็นส้าคัญ ส่วนพืนที่หลังท่าจะมีเฉพาะการเปลี่ยนต้าแหน่งบ่อส้ารอง
น้าดับเพลิงเท่านัน ซึ่งทางโครงการได้จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาให้กรมเจ้าท่า
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบตามรายละเอียด
ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของกรมเจ้าท่า เลขที่ คค 0306.4/3611 ลงวันที่ 18 กันยายน
พ.ศ. 2556

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

5-27

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-4

ยูเออี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไปของคลังน้ามันศรีราชาและคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเที ยบเรือและ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามัน
ศรีราชา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
เห็ น ชอบประกอบก่ อ นด้า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงและเมื่ อ
โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้
หน่ ว ยงานผู้ อ นุ มัติ ห รื อ อนุ ญ าตแจ้ ง ผลการเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ
6) จั ด ให้ มี ช่ อ งทางรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ค วามเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนที่ไ ด้รั บผลกระทบจากการด้าเนิน งานของโครงการ
ขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อ
น้ามัน ใต้ ทะเลและก่อ สร้า งถังเก็บ ผลิ ต ภั ณฑ์ เพิ่มเติม ของคลั ง
น้ า มั น ศรี ร าชา โดยบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) จะต้ อ ง
ตรวจสอบข้อมูล พร้อมทังด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม และแจ้งให้ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

รายละเอียดการดาเนินการ

โครงการได้ให้ข้อมูลติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ ปตท. และมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่มี
ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ นอกจากนี ยังมีการจัดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยใช้สาย
ด่ว น 1365 เมื่อได้รับเรื่อ งร้องเรีย นทาง ปตท. จะด้าเนิน การพิจารณาและลงทะเบียนข้ อ
ร้องเรียน พร้อมทังด้าเนินการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้วย
ความเป็นธรรม และแจ้งให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

-

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและ
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2556
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศคลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
1) ด้าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ก้าหนด
2. อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศคลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
1) ตรวจสอบการท้ า งานและซ่ อ มบ้ า รุ ง เครื่ อ งจั ก รและ
ยานพาหนะที่ ใช้ ในการก่ อ สร้า งให้ มี ส ภาพดีอ ยู่ เ สมอ
เพื่อลดการระบายมลสารจากการสันดาปที่ไม่สมบูร ณ์
ของเครื่องยนต์
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
1) ควบคุมให้มีการเปิดพืนที่ห น้างานเท่าที่จ้าเป็นเท่านัน
เพื่ อ ลดการฟุ้ ง กระจายของฝุ่ น และท้ า การล้ อ มรั ว
ก้าหนดขอบเขตพืนที่ก่อสร้างให้ชัดเจน

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

โครงการได้ด้าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่ก้าหนด โดยปัจจุบันมีกิจกรรมการก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ก๊าซแอลพีจี และถังเก็บผลิตภัณฑ์โพรเพนและบิวเทน
ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการควบคุมให้มีการเปิดพืนที่หน้างานเท่าที่จ้าเป็น และมีการ
ล้อมรัว เพื่อก้าหนดพืนที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน รวมทังก้าหนดให้คนงานปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่
ก้าหนดเท่านัน
2) ฉี ด พรมน้ า ในบริ เ วณก่ อ สร้ า ง และถนนที่ เ ข้ า สู่ พื นที่ โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดเตรียมรถส้าหรับฉีดพรมน้า ในบริเวณพืนที่ก่อสร้าง และ
โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ ถนนที่เข้าสู่พืนที่โครงการวันละ 2 ครัง ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ทังนีการฉีดพรมน้าขึนอยู่กับสภาพ
2 ครัง (เช้า - บ่าย) และในช่วงอากาศแห้ง
หน้างานในแต่ละวัน
3) รถบรรทุ ก วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งต้ อ งมี ผ้ า ใบหรื อ วั ส ดุ ปิ ด คลุ ม โครงการฯ มีการใช้วัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกตลอดเส้นทางการขนส่ง
กระบะท้ายรถตลอดเส้นทางการขนส่งเพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายและร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างสู่สิ่งแวดล้อม
4) จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกในพืนที่โครงการไม่เกิน โครงการฯ จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกในพืนที่ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะวิ่งภายในพืนที่โครงการ
ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกพืนที่โครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

-

-

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-5

ยูเออี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
3. ระดับเสียงคลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
1) การตอกเสาเข็มหรือการก่อสร้างที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มี
เสี ย งดั ง ต้ อ งมี ก ารด้ า เนิ น การในช่ ว งเวลากลางวั น
เท่านัน (7.00 - 18.00 น.) หรือในกรณีที่จ้าเป็น จะต้อง
ลดระดับเสียงลงให้มากที่สุด เช่น อาจใช้วัสดุรองรับที่
หั ว เสาเข็ ม (Pile Cushion) เพื่ อ ลดระดั บ เสี ย งในการ
ตอกเสาเข็มลง

2) ในระยะการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยเฉพาะการ
ปรับพืนที่ และลงฐานราก ทางโครงการต้องมีการแจ้ง
แก่ชุมชนใกล้เคียงให้รับทราบล่วงหน้า

รายละเอียดการดาเนินการ

ในการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม (LPG) ไม่มีกิจกรรมการตอกเสาเข็ม อย่างไรก็ตาม ทาง
โครงการได้ด้าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเมื่อวันที่ 5-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในช่วงที่มีกิจกรรมการ
ขุดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานรากของถังเก็บผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน โดยผลการ
ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งเป็ น ไปตามที่ ม าตรฐานฯ ก้ า หนด ส้ า หรั บ ถั ง เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ พรเพนและ
บิวเทน ได้ด้าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเมื่อวันที่ 12-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในช่วงที่มีการเจาะ
เสาเข็ม โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ ก้าหนด เช่นกัน โดยช่วงที่มีการ
เจาะเสาเข็มหรือการก่อสร้างที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดัง โครงการก้าหนดให้ท้างานในช่วงเวลา
กลางวัน (7.00 - 18.00 น.) เท่านัน
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยด้าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบแล้ว เมื่อ
วันที่ 28-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นอกจากนี ทางโครงการได้ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียด
โครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ส้าหรับติดต่อสอบถาม และรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณริมรัวโครงการ
ใกล้ชุมชนแหลมฉบัง
โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการโดยมีการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
เดือนละ 1 ครัง และเครื่องจักรที่น้ามาใช้ในพืนที่ต้องมีสภาพดีก่อนน้ามาใช้งาน พร้อมทังมีการเน้นย้า
พนักงานในการตรวจสอบสภาพเครื่องมือทุกครังก่อนใช้งาน

3) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่มีเสียงดังมาก ๆ
ต้องมีการติดตังอุปกรณ์ช่วยลดระดับเสียง เช่น มีการ
ปิ ด ครอบรวมทั งต้ อ งมี ก ารตรวจสอบและซ่ อ มบ้ า รุ ง
เครื่อ งจักรและอุปกรณ์ในการก่อ สร้างอย่ างสม่้าเสมอ
เช่น มีการหล่อลื่นที่เพียงพอ มีการขันยึดชินส่วนต่าง ๆ
ให้แน่นเพื่อลดระดับเสียงที่จะเกิดขึน
4) ก้ า กั บ ดู แ ลผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม โครงการฯ มีการก้ากับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงอย่าง
มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด
เคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เดือนละ 1 ครัง

5-30

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

-

-

-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

5) ตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ ง โครงการฯ มีการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเป็นประจ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพ
อย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้เครื่องยนต์และส่วนบรรทุกอยู่ใน ที่ดี พร้อมใช้งาน โดยมีความถี่ในการตรวจสภาพเดือนละ 1 ครัง
สภาพดี ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงที่จะเกิดขึน และจ้ากัด
ความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในโครงการ
4. ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหวคลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์
1) ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ก้าหนด
โครงการได้ออกแบบก่อสร้างถังเก็บก๊าซหุงต้ม (LPG) และถังเก็บผลิตภัณฑ์โพรเพนและบิวเทน ให้
เป็นไปตามแบบแปลนที่ก้าหนด
5. น้าผิวดินคลังก๊าซเขาบ่อยา
1) ก้ า หนดให้ มี ก ารจั ด เตรี ย มห้ อ งน้ า ห้ อ งส้ ว มที่ ถู ก ปัจ จุบั น โครงการยั ง ไม่ มีกิ จกรรมการก่ อ สร้ างท่า เที ย บเรื อ ในส่ ว นของถัง เก็ บก๊ าซหุ ง ต้ม (LPG)
สุขลักษณะและมีระบบบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูปเพื่อบ้าบัด ปัจจุบันมีคนงานทังหมดรวม 75 คน ซึ่งโครงการฯ มีการจัดเตรียมห้องน้าส้าเร็จรูป มีที่เก็บสิ่งปฏิกูล
น้ า เสี ย ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานน้ า ทิ งก่ อ นปล่ อ ยออกสู่ ด้านล่าง และมีการสูบออกไปก้าจัดโดยเทศบาล ซึ่งมีจ้านวนห้องน้ารวม 10 ห้อง ส้าหรับการก่อสร้าง
ภายนอก โดยต้องมีปริมาณเพียงพอแก่คนงานก่อสร้าง ถังเก็บผลิต ภัณฑ์โ พรเพนและบิวเทนมีการติดตังห้ องน้าจ้านวน 27 ห้ อง ซึ่งปัจจุบันมีคนงานเข้ า
ในอัตราไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 15 คน
ปฏิบัติงานในพืนที่จ้านวน 125 คน ซึ่งจ้านวนห้องน้ามีความเพียงพอต่อความต้องการและเป็นไปตาม
ก้าหนดข้อกฎหมาย
2) ก้าหนดให้ห้องน้าห้องส้วมต้องมีระยะห่างจากแหล่งน้า โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยการติดตังน้าห้องส้วมในทุกพืนที่โครงการมีระยะห่างจากแหล่งน้า
ผิวดิน ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ผิวดินเกิน 30 เมตร
3) ก้ า หนดให้ มี ก ารตรวจสอบสภาพเครื่ อ งยนต์ ที่ ใ ช้ ใ น ปฏิบัติตามมาตรการ โดยเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรที่น้ามาใช้ใน โครงการจะต้องมีการตรวจสอบ
กิจกรรมการก่อ สร้างอย่ างสม่้าเสมอ เพื่อ ป้อ งกัน การ สภาพเดือนละ 1 ครัง
รั่วไหลปนเปื้อนของน้ามันลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
4) ห้ามล้างวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างใน โครงการฯ ห้ามไม่ให้คนงานก่อสร้างล้างวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างในแหล่งน้าผิวดิน
แหล่งน้าผิวดิน และห้ามระบายน้าทิงจากกิจกรรมของ รวมทังมีการสร้างบ่อรองรับน้าด้วยกระสอบทรายเพื่อกักน้าที่จะสูบออกมาจากพืนที่ขุดดินท้างานฐาน
คนงานหรือกิจกรรมการก่อสร้างใด ๆ ลงสู่แหล่งน้าผิว ราก เพื่อป้องกันตะกอนดินทรายถูกชะพาลงรางระบายน้า ในส่วนน้าทิงจากกิจกรรมของคนงานที่
ดินโดยไม่ผ่านการบ้าบัด
ไม่ใช่สิ่งปฏิกูล เช่น น้าล้างมือ น้าล้างจาน จะบ้าบัดโดยใช้ระบบถังดักไขมัน ก่อนไหลเข้าสู่บ่อซึม
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

-

-

-

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-5

ยูเออี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

5) การปรับพืนที่ก่อสร้างต้องระวังไม่ให้ดิน/วัสดุ ถูกชะพา
ลงสู่ระบบระบายน้า ซึ่งอาจเป็นผลกระทบต่อคุณภาพ
น้าในแหล่งรองรับน้าได้
6) วัสดุส่วนเกินต้อ งน้าไปทิงในที่ที่ก้าหนด มีการจัดการ
ตามหลักวิชาการ ห้ามเทลงในบริเวณแหล่งน้าผิวดิน

โครงการฯ เน้นย้าให้คนงานทุกคนระวังไม่ให้ดิน /วัสดุ ถูกชะพาลงสู่แหล่งน้า นอกจากนี ยังมีการขุด
บ่อรองรับน้าที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้าผิวดิน
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยน้าทิงจากกิจกรรมของคนงานที่ไม่ใช่สิ่งปฏิกูล เช่น น้าล้างมือ น้า
ล้างจาน จะบ้าบัดโดยใช้ระบบถังดักไขมัน ก่อนไหลเข้าสู่บ่อซึม

-

1) ใช้หลักการของ Green Construction โดยเลือกเทคนิค
การก่อสร้างที่จะเกิดของเสียน้อยที่สุด โดยการเลือกใช้
ชินส่ว นส้าเร็จรูปที่ผ ลิ ตมาจากโรงงานที่มีการควบคุ ม
การผลิตที่ดี มีของเสียน้อยกว่าการผลิตในสนาม
2) ก้าหนดให้ใช้ชินส่ว นส้าเร็จรูป Pre-Cast Concrete ใน
การก่อ สร้ างโครงสร้ างคอนกรีต ท่า เที ย บเรื อ เช่น ตั ว
สะพานและทางเดิน โครงสร้างคาน (Trestle Pier) และ
คานขวาง เพื่ อ ลดโอกาสเกิ ด การร่ ว งหล่ น ของวั ส ดุ
ก่อสร้างลงสู่ทะเล
3) การขนย้ายวัสดุก่อสร้างให้ปิดคลุมมิดชิด ระวังการหก
ตกหล่นในน้า
4) ห้ามทิงเศษวัสดุก่อสร้างใด ๆ ลงในทะเล
5) ห้ามทิงหรือปล่อยน้ามัน ของเหลวที่ปนเปื้อนน้ามันของ
เครื่องจักรกลก่อสร้าง ยานพาหนะในการก่อสร้างลงสู่
ทะเล
6) มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบในกรณีการก่อสร้าง
ด้วยระบบเทคอนกรีตหล่อในที่ (Cast In-situ) ดังนี

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

ยังไม่มีกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

6. น้าทะเลคลังก๊าซเขาบ่อยา
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
-

-

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

ก้าหนดให้ผู้รับเหมาเสนอแผนขันตอนและวิธีการ
ท้ า งานก่ อ สร้ า งท่ า เรื อ รวมถึ ง ขั นตอนการเท
คอ น กรี ต ใน ทะ เล เพื่ อ พิ จ าร ณาอ นุ ญ าต ให้
ด้าเนินการก่อ สร้างและควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้
ปฏิ บั ติ ต ามขั นตอนและวิ ธี ก ารก่ อ สร้ างดั ง กล่ า ว
อย่างเข้มงวด
ป้องกันการหกหล่นของคอนกรีตลงสู่ทะเลด้วยการ
ใช้แบบเทคอนกรีตที่ทันสมัยไม่มีรอยรั่ว หรือมีการ
อุ ด รอยรั่ ว อย่ า งแน่ น หนา และพื นของแบบเท
คอนกรีตจะมีการปูหรือติดตังแผ่นพืนให้กว้างขึน
รองรับในกรณีใด ๆ ที่คอนกรีตรั่วออกมาจากแบบ
และมีการรองรับด้านล่างของแบบหล่อด้วยผ้าใบ
หรือกระสอบอีกชันหนึ่ง

7. สมุทรศาสตร์คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
1) อ อ กแ บบเส าต อ ม่ อ ท่ า เ ที ย บเ รื อ เป็ น เส า เห ล็ ก ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ทรงกระบอก ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การไหลเวี ย นของ
กระแสน้าทะเลน้อยมาก และการตอกเสาเข็มก่อให้เกิด
ตะกอนในท้องทะเลต่้า
2) การตอกเสาเข็มต้องด้าเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อลด ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
การฟุ้ ง กระจายของตะกอน และควบคุ ม ให้ ก ารตอก
เสาเข็มเสร็จในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

-

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
8. นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่งคลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
1) ใช้หลักการของ Green Construction โดยเลือกเทคนิค
การก่อสร้างที่จะเกิดของเสียน้อยที่สุด โดยการเลือกใช้
ชินส่ว นส้าเร็จรูปที่ผ ลิ ตมาจากโรงงานที่มีการควบคุ ม
การผลิตที่ดี มีของเสียน้อยกว่าการผลิตในสนาม
2) ก้าหนดให้ใช้ชินส่ว นส้าเร็จรูป Pre-Cast Concrete ใน
การก่อ สร้ างโครงสร้ างคอนกรีต ท่า เที ย บเรื อ เช่น ตั ว
สะพานและทางเดิน โครงสร้างคาน (Trestle Pier) และ
คานขวาง เพื่ อ ลดโอกาสเกิ ด การร่ ว งหล่ น ของวั ส ดุ
ก่อสร้างลงสู่ทะเล
3) การขนย้ายวัสดุก่อสร้างให้ปิดคลุมมิดชิดระวังการหกตก
หล่นในน้า
4) ห้ามทิงเศษวัสดุก่อสร้างใด ๆ ลงในทะเล
5) ห้ามทิงหรือปล่อยน้ามัน ของเหลวที่ปนเปื้อนน้ามัน ของ
เครื่องจักรกลก่อสร้าง ยานพาหนะในการก่อสร้างลงสู่
ทะเล
6) มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบในกรณีการก่อสร้าง
ด้วยระบบเทคอนกรีตหล่อในที่ (Cast In-situ) ดังนี
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ยูเออี

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
9. การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าคลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์
1) มีการประชาสัมพันธ์แจ้งการด้าเนินงานในแต่ละขันตอน
ให้ ชุมชนรับทราบโดยเฉพาะกลุ่ มชาวประมงในพืนที่
เพื่อลดโอกาสในการเกิดอันตรายขึนกับเรือประมงขนาด
เล็ก
2) จัดช่องหรือทางที่เรือประมงขนาดเล็กสามารถลอดผ่าน
ใต้สะพานท่าเทียบเรือโดยไม่ต้องอ้อมสะพานท่าเทียบ
เรือในปัจจุบันโดยช่องทางดังกล่าวจะมีความสูงไม่น้อย
กว่า 5 เมตร จากระดับน้าทะเลขึ นสู งสุ ด โดยจัดให้ มี
ป้ายบอกอย่างชัดเจนทังในเวลากลางวันและกลางคืน
10. การคมนาคมทางบกคลังก๊าซเขาบ่อยา
1) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

ยังไม่มีกิจกรรมการก่อ สร้างท่าเทียบเรือ อย่ างไรก็ต าม โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์แผนการ
ก่อสร้างให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

-

ยังไม่มีกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

โครงการฯ ก้าหนดให้ ท้าการขนส่งวัสดุก่อสร้างนอกช่วงเวลาเร่งด่ว น เพื่อไม่ให้ ส่ งผลกระทบต่อ
การจราจรในพืนที่
2) ควบคุมให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจร โครงการฯ ควบคุมให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกวดขันมาตรการ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และกวดขั น มาตรการด้ า นความ ด้านความปลอดภัยในการขับรถ
ปลอดภัยในการขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3) ควบคุมน้าหนักของรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกเกินพิกัดที่ โครงการฯ ควบคุมน้าหนักของรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกเกินพิกัดที่กฎหมายก้าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
กฎหมายก้าหนดไว้
การรองรับน้าหนักของถนนในพืนที่โครงการฯ สามารถรองรับได้ 25 ตัน ซึ่งไม่เกินข้อก้าหนดของ
กฎหมาย
4) จั ด พื นที่ จ อดรถบรรทุ ก ภายในโครงการ เพื่ อ ให้ โครงการฯ จัดพืนที่จอดรถในบริเวณด้านหน้าอาคารส้านักงานชั่วคราว เพื่อไม่ให้รถบรรทุกหยุดจอด
รถบรรทุ ก จอดรอ โดยห้ า มจอดรอริ ม ถนนด้ า นหน้ า รอริมถนนด้านหน้าโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน
โครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

-

-

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

5) จ้ากัดความเร็วรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรและ
รถรั บ ส่ ง คนงานก่ อ สร้ า ง ต้ อ งไม่ เ กิ น 30 กิ โ ลเมตร/
ชั่วโมงในพืนที่โครงการ และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เมื่ อ ผ่ า นพื นที่ ชุ มชน และต้ อ งเป็ น ไปตามที่ก ฎหมาย
ก้าหนดเมื่อแล่นในถนนสาธารณะทั่วไป
6) ต้อ งใช้ผ้ าใบหรือ วัสดุที่เหมาะสมปิดคลุ มทุกครัง เพื่อ
ป้ อ งกั น การตกหล่ น ของเศษวั ส ดุ บ นถนนซึ่ ง จะเป็ น
อุปสรรคต่อการจราจร
7) รถบรรทุกของโครงการต้องติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์ และ
แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ตัวถังรถให้เห็นชัดเจนว่าเป็น
รถของโครงการ เพื่ อ ที่ ชุ ม ชนจะได้ ช่ ว ยควบคุ ม
ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่
8) เส้ น ทางการขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ ทางบก ของ
ผู้ รั บ เหมา โดยเฉพาะการขนส่ ง ชิ นส่ ว น Pre-Cast
Concrete ที่มีน้าหนักมาก จากโรงงานผลิตจนถึงพืนที่
ก่อสร้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) ก่อน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว และการจราจรในปัจจุบัน
11. การคมนาคมทางน้าคลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
1) ในการก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเที ย บเรื อ ต้ อ งมี ก ารวางทุ่ น
แสดงขอบเขตและติดไฟกระพริบให้ เห็น อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
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ยูเออี

รายละเอียดการดาเนินการ
โครงการฯ ก้าหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักร และรถรับส่งคนงานวิ่งด้วยความเร็วไม่
เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในพืนที่โครงการ และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพืนที่ชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

การขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องมีการใช้วัสดุปิดคลุมทุกครัง เพื่อป้องกันการตกหล่นในขณะขนส่ง

-

จัดให้มีป้ายชื่อโครงการฯ พร้อมทังชื่อและเบอร์โทรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือมีเรื่องร้องเรียนไว้ที่
รถบรรทุกของโครงการฯ ทุกคัน

-

โครงการฯ ก้ า หนดเส้ น ทางการขนส่ งวั ส ดุก่ อ สร้า งให้ ห ลี กเลี่ ย งช่ ว งชั่ว โมงเร่ งด่ ว น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี
ผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ หากมีความจ้าเป็นต้องขนส่งอุปกรณ์ในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือกรณีขนส่ง
ในเวลากลางคืนทางโครงการจะมีการแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าเสมอ

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
2) เส้ น ทางการขนส่ งวัสดุก่อ สร้างต่าง ๆ ทางทะเล ของ
ผู้ รั บ เหมา โดยเฉพาะการขนส่ ง ชิ นส่ ว น Pre-Cast
Concrete ที่มีน้าหนักมาก จากโรงงานผลิตจนถึงพืนที่
ก่อสร้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) ก่อน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว และการจราจรในปัจจุบัน
3) ผู้ ท้าการขนส่ งวัส ดุก่อ สร้างทางเรือ ต้อ งมีใบอนุญาต
พร้อมมีประสบการณ์ในการเดินเรือและต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
4) โครงการต้องอ้านวยความสะดวกให้กับเรือบรรทุกวัสดุ
ก่อสร้าง ทังการจอดและการขนย้ายวัสดุก่อสร้างในเขต
พืนที่โครงการ
5) ต้องมีการแจ้งให้กับประชาชนในพืนที่รับทราบเกี่ยวกับ
ขันตอน ระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มชาวประมงในพืนที่
6) จัดช่องทางให้เรือประมงขนาดเล็กสามารถลอดผ่านใต้
สะพานท่าเทียบเรือได้โดยไม่ต้องอ้อมช่องทางดังกล่าว
ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า เมตรจากระดับน้าทะเลขึน 5
โดยจั ด ให้ มี ป้ า ยบอกอย่ า งชั ด เจนทั งในเวลา สู ง สุ ด
กลางวัน และกลางคืน
7) ก้ากับดูแลให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ทังบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และกรมเจ้าท่าโดย
เคร่งครัด

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

รายละเอียดการดาเนินการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-5

ยูเออี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
12. น้าใช้คลังก๊าซเขาบ่อยา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

การก่อสร้างท่าเทียบเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์
1) รณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้น้า และตรวจการใช้น้า โครงการรณรงค์เรื่องการประหยัดน้าผ่านทางการอบรมคนงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในพืนที่ และจัดท้า
ไม่ปล่อยให้รั่วไหลทิง
ป้ายรณรงค์ประหยัดน้า รวมทังให้คนงานทุกคนช่วยกันตรวจสอบดูแลเรื่องการปิดน้าขณะไม่มีการใช้
งาน
13. พลังงานไฟฟ้าคลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์
1) การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งจั ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ มี ก าร โครงการก้ าหนดให้ ผู้ รับเหมาเลื อ กใช้ เครื่ อ งจัก รที่มีป ระสิ ทธิภ าพสู ง เพื่อ ลดการใช้พ ลั งงาน ซึ่ ง
สูญเสียพลังงานน้อย เพื่อลดการใช้พลังงาน
เครื่องจักรที่ใช้มีการตรวจเช็คสภาพทุกครังก่อนน้ามาใช้งาน
14. การจัดการของเสียคลังก๊าซเขาบ่อยา
กิจกรรมการก่อสร้างในทะเล
1) ก้าหนดให้ ผู้ รั บเหมารับผิ ด ชอบของเสี ย ที่เกิด ขึ นจาก ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
กิจกรรมการก่อสร้างในทะเลโดยห้ามมิให้เรือขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างและเรือที่ใช้ในการก่อสร้าง ทิงขยะของเสียและ
เศษวัสดุก่อสร้างลงในทะเล ผู้รับเหมาต้องน้าขยะของ
เสียและเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึนมาก้าจัดบนฝั่งอย่าง
ถูกวิธีโดยจัดให้มีพืนที่กองเก็บภายในพืนที่ที่จัดเตรียม
ไว้เป็นส้านักงานก่อสร้างชั่วคราว อย่างเป็นระเบียบ มี
การกันขอบเขตให้ชัดเจน หรือมีการปิดคลุมตามความ
เหมาะสม และด้าเนินการขนย้ายออกจากพืนที่โครงการ
สัปดาห์ละ 3 ครัง
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

-

-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
2) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดหาถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด มี
ปริมาตรเพียงพอที่จะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจาก
คนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานบนเรือ พร้อมกับเมื่อสินสุด
งานก่ อ สร้ า งในแต่ ล ะวั น จะต้ อ งท้ า การรวบรวมขยะ
ดังกล่าวใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้เรียบร้อยน้าไปรวม
กับขยะมูลฝอยจากส้านักงานก่อสร้างเพื่อส่งก้าจัดโดย
หน่วยงานท้องถิ่นต่อไป
3) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดหาถังหรือภาชนะที่มีความ
มั่นคงแข็งแรง พร้อมที่ปิดคลุมป้องกันการหกหล่น เพื่อ
รองรับเศษวัสดุของเสียจากการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น
เศษวัส ดุที่สามารถขายหรือน้ามาใช้ใหม่ไ ด้ เช่น เศษ
เหล็ก เศษโลหะ กับวัสดุของเสียที่เป็นอันตราย เช่น ผ้า
ปนเปื้อนน้ามัน พร้อ มกับมีการขนย้ายไปรวมกับเศษ
วัสดุของเสียที่เกิดจากการก่อสร้าง ในพืนที่ที่จัดไว้ เพื่อ
รอการจัดการต่อไป
กิจกรรมการก่อสร้างบนบก
1) ก้าหนดให้ผู้ รับเหมามีหน้าที่ด้าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสี ย ที่เ กิด ขึ นในพืนที่ส้ านั กงานก่อ สร้ า ง
โดยก้ า หนดให้ มี ถั ง รองรั บ ขยะมู ล ฝอยแบบมี ฝ าปิ ด
มิดชิด และจ้านวนเพียงพอที่จะรองรับขยะและของเสีย
ที่เกิดขึนจากการท้างานในแต่ละวัน โดยแยกประเภท
เป็ น ถั ง ขยะเปี ย ก ถั ง ขยะแห้ ง และถั ง ขยะปนเปื้ อ น
สารเคมี ตังวางไว้ต ามจุด ต่าง ๆ ในพืนที่พั กผ่ อ นของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยภายหลังจากเสร็จงานในแต่ละวัน

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

-

โครงการฯ ได้จัดให้มีถังรองรับของเสีย แบบแยกประเภทไว้โดยรอบบริเวณพืนที่ก่อสร้าง และจั ดให้มี
พืนที่ร วบรวมของเสี ยไว้ในบริเวณอาคารส้านักงานชั่ว คราว เพื่อรวบรวมของเสี ยไว้ภ ายในพืนที่
โครงการ และติดต่อให้ บริษัทที่ได้รับอนุญาตก้าจัดของเสีย อันตรายจากหน่วยราชการ ให้เข้ามา
ด้าเนินการก้าจัดอย่างถูกวิธี รวมทังมีการรายงานปริมาณ และสถานการณ์ก้าจัดให้ ปตท. ทราบเป็น
ประจ้าทุกเดือน

-

รายละเอียดการดาเนินการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

5-39

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ผู้รับเหมาต้องรวบรวมขยะมูลฝอยไปยังจุดวางพักมูล
ฝอยรวม
2) จัดพืนที่ส้าหรับวางพักมูลฝอยรวมในพืนที่ที่จัดเตรียมไว้
เป็นส้านักงานชั่วคราวและพืนที่พักผ่อนของผู้รับเหมา
โดยต้องมีการกันบริเวณ มีหลังคาป้องกันแดด ป้องกัน
ฝน และปู พื นที่ ด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นสู่
สิ่งแวดล้อมและต้องมีการคัดแยกประเภทมูลฝอย
3) การจั ด การขยะมี พิ ษ และขยะที่ ป นเปื้ อ นสารเคมี
ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาด้ า เนิ น การอย่ า งเหมาะสมตาม
แนวทางปฏิบัติต่อไปนี
- ติ ด ต่ อ บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตก้ า จั ด ของเสี ย
อัน ตรายจากหน่ว ยงานราชการ ให้ เข้ ามารับไป
ด้าเนินการก้าจัดอย่างถูกวิธี
- ก้ า หน ดให้ ผู้ รั บ เหมารายงานปริ ม าณ แล ะ
สถานะการก้าจัดให้บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ทราบตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
4) การด้า เนิ น การจัด การกั บขยะทั่ ว ไปและขยะรี ไ ซเคิ ล
ก้าหนดให้ผู้รับเหมาติดต่อ เทศบาลท้องถิ่นเข้าจัดเก็บ
ขยะมู ล ฝอยจากโครงการสั ป ดาห์ ล ะ 3 ครั ง โดย
ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

โครงการฯ จัดให้มีพืนที่รวบรวมของเสียโดยจัดเตรียมโรงจัดเก็บของเสีย ซึ่งมีการกันบริเวณ มีหลังคา
ป้องกันแดด ป้องกันฝน และปูพืนด้วยวัสดุที่ป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และต้องมีการคัดแยก
มูลฝอย

-

โครงการฯ จัดให้มีพืนที่รวบรวมของเสียไว้ในบริเวณอาคารส้านักงานชั่วคราว และมีการคัดแยกขยะ
เพื่อให้ผู้รับก้าจัดน้าไปด้าเนินการอย่างถูกต้อง และก้าหนดให้ผู้รับเหมาคาดประเมินปริมาณขยะของ
เสียอันตรายที่อาจเกิดขึนจากกิจกรรมการก่อสร้างส่งให้กับ ปตท. เป็นผู้รวบรวมเพื่อขออนุญาตกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

-

การจัดการขยะทั่วไปในพืนที่โครงการฯ ผู้รับเหมาได้ติดต่อให้เทศบาลแหลมฉบังเข้ามาจัดเก็บขยะมูล
ฝอยจากโครงการเป็นประจ้า ส้าหรับขยะรีไซเคิลจะรวบรวมไว้ และคัดแยกขยะให้ผู้รับก้าจัดน้าไป
ด้าเนินการอย่างถูกต้องต่อไป

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

5) การด้าเนินการจัดการกับขยะอื่นๆ ๆ ที่เกิดขึนจากการ
ก่อสร้าง เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ก้าหนดให้ผู้รับเหมาเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง ก้ า จั ด อย่ า งถู ก วิ ธี และเป็ น ไป
ตามที่กฎหมายก้าหนด โดยจัดให้มีพืนที่กองเก็บภายใน
พืนที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นส้านักงานก่อสร้างชั่วคราว อย่าง
เป็นระเบียบ มีการกันขอบเขตให้ชัดเจน หรือมีการปิด
คลุ มตามความเหมาะสม และด้าเนิน การขนย้ ายออก
จากพืนที่โครงการสัปดาห์ละ 1 ครัง
6) ก้าหนดให้ท้าการพ่นทรายทาสีท่อและถังมาจากโรงงาน
ของผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ลดการเกิ ด ของเสี ย ที่ ห น้ า งาน เช่ น
กระป๋องสี ผ้าใช้แล้ว และทรายที่ใช้เตรียมผิวก่อนทาสี

โครงการฯ จัดให้มีพืนที่รวบรวมของเสียและคัดแยกขยะเศษวัสดุก่อสร้าง อย่างเป็นระเบียบ มีการกัน
ขอบเขตให้ชัดเจน และมีการปิดคลุมตามความเหมาะสม เก็บไว้ในบริเวณอาคารส้านักงานชั่วคราว
เพื่อรวบรวม และคัดแยกขยะให้ผู้รับก้าจัดน้าไปด้าเนินการอย่างถูกต้องต่อไป

โครงการฯ มีข้อก้าหนดในการท้าการพ่นทรายทาสีท่อและถัง อย่ างไรก็ตาม เนื่องด้วยปัญหาทาง
เทคนิคส่วนประกอบบางชินส่วนของถังไม่สามารถพ่นทรายและทาสีมาก่อนได้ จึงมีความจ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการที่หน้างาน อย่างไรก็ตาม ทางโครงการมีมาตรการในการด้าเนินงานเพื่อให้เกิดผลกระทบที่
หน้างานน้อยที่สุด
7) ก้าหนดให้หลั งคาถังน้ามันเป็นแบบ Aluminum Dome ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโครงการในพืนที่ของคลังก๊าซเขาบ่อยาไม่มีการก่อสร้างถัง เก็บ
Roof ที่ประกอบด้วยระบบ Bolts & Nuts จึงไม่เกิดของ ผลิตภัณฑ์น้ามันแต่อย่างใด
เสียจากการเชื่อมหลังคาถังแบบหลังคาเหล็ก
15. เศรษฐกิจและสังคมคลังก๊าซเขาบ่อยา
1) ระบุในสั ญญาจัดจ้างผู้รับเหมาว่า ให้พิจารณาเลือกใช้ โครงการฯ มีนโยบายในการจัดจ้างแรงงานท้องถิ่น ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม
แรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดโอกาสการ (LPG) และการก่อ สร้างถังเก็บผลิ ต ภั ณฑ์โ พรเพนและบิว เทน ในปัจจุบัน มีการจัดจ้างแรงงานใน
จ้างงานและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากคนนอกพืนที่
ท้องถิ่นรวม 7 คน
2) ก้ า หนดในสั ญ ญาจ้ า งผู้ รั บ เหมา ต้ อ งแสดงเอกสาร โครงการฯ ก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้องท้าเอกสารสัญญาเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่พักคนงาน
สัญญาเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้เป็นที่พักคนงาน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

-

-

-

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

3) ก้ า หนดในสั ญ ญาจั ด จ้ า งผู้ รั บ เหมา ให้ มี ก ารบริ ห าร
จัดการพืนที่บ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน ควรมีรัว
รอบความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมจัดให้มีหัวหน้า/
ผู้ดูแล Camp Site เพื่อก้ากับดูแลการพักอาศัยไม่ให้ก่อ
เหตุเดือดร้อนร้าคาญแก่พืนที่ข้างเคียง
4) ก้ า หนดในเงื่ อ นไขสั ญ ญาการจ้ า งงานผู้ รั บ เหมา ให้
ผู้รับเหมาจัดจ้างคนงานที่ไม่มีปัญหายาเสพติด เพื่อเป็น
การคัดกรองในเบืองต้น
5) ส่งเสริมโครงการ คลังฯ สีขาว ของบริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานบริษัท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) พนักงานจ้างเหมา และผู้ เกี่ยวข้อ งมี
ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ซึ่งส่ วนหนึ่งจะน้าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับ
ครอบครัว ของนายจ้ า งและผู้ ใช้ แ รงงาน เพื่อ ช่ ว ยลด
จ้านวนผู้ติดยาเสพติดลง
6) ใน การ เข้ าปฏิ บั ติ ง าน ภาย ใน คลั งฯ ได้ ก้ า ห น ด
กฎระเบียบในการเข้าปฏิบัติงาน โดยให้คนงานก่อสร้าง
ติดบัต รประจ้าตัว เดิน เรีย งแถวรายบุค คลเข้ าสู่ พืนที่
คลังฯ ซึ่งจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ้าคลังฯ
ตรวจสอบและคั ดกรองคนงานก่ อ สร้ า งรายบุ ค คลใน
เบืองต้น เช่น ตรวจอาวุธ บุห รี่ เป็น ต้น หากพบว่า มี
ลักษณะต้องสงสัย ทางคลังฯ สงวนสิทธิ์ไ ม่อนุญาตให้
เข้าปฏิบัติงานในพืนที่

ผู้รับเหมาได้จัดให้มีที่พักคนงานที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการบริหารจัดการพืนที่บ้านพัก
คนงานอย่างเป็นสัดส่วน และมีรัวรอบความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมจัดให้มีหัวหน้า/ผู้ดูแล Camp
Site เพื่อก้ากับดูแลการพักอาศัยไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนร้าคาญแก่พืนที่ข้างเคียง

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

โครงการฯ มีนโยบายการจัดจ้างแรงงานที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการ

-

โครงการฯ ก้าหนดให้ผู้รับเหมาทังหมดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ คลังฯ สีขาว ซึ่งผู้ รับเหมาภายใน
โครงการได้ ด้ า เนิ น การตรวจหาสารเสพติ ด และแอลกอฮอล์ แ ล้ ว เช่ น เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน
พ.ศ. 2556 ด้าเนินการสุ่มตรวจคนงานก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม (LPG) ทังหมด 31 คน
และเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ด้าเนินการตรวจสารเสพติดผู้รับเหมาก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
โพรเพนและบิวเทน ทังหมด 183 คน ซึ่งจากผลการตรวจสอบทังหมดไม่พบสารเสพติด

-

โครงการฯ ให้ค นงานก่อ สร้างติดบัต รประจ้าตัว เดิน เรีย งแถวรายบุค คลเข้ าสู่ พืนที่ค ลั งฯ ซึ่งจะมี
พนักงานรักษาความปลอดภั ย ประจ้าคลั งฯ ตรวจสอบและคั ดกรองคนงานก่อ สร้างรายบุค คลใน
เบืองต้น เช่น ตรวจอาวุธ บุห รี่ เป็น ต้น หากพบว่ามีลั กษณะต้อ งสงสั ย ทางคลั งฯ สงวนสิ ทธิ์ไ ม่
อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพืนที่

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

7) ทางโครงการต้องเข้มงวดกับผู้รับเหมาในการคัดเลือก
แรงงานเข้ า มาท้ างาน ตลอดจนเฝ้าระวัง ในเรื่อ งของ
ความประพฤติ
8) หลีกเลี่ยงการขนส่งทางบกในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลด
ผลกระทบต่อการเดินทางของชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าว
9) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและแผนงานการก่อสร้าง
โครงการ รวมทังมีการเผยแพร่ข้ อ มูล ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้ชุมชนทราบ เพื่อลดความ
วิ ต กกั ง วลและสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ชุ ม ชนบริ เ วณ
ใกล้เคียงเพิ่มมากขึน
10) เปิดโอกาสให้ชุมชนภายนอกสามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน
ร้าคาญอันคาดว่าเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการได้
โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เอกสาร หรือ
ร้องเรียนโดยตรง
11) สร้างความสัมพันธ์อันดีและประสานงานกับผู้น้าชุมชน
ในพืนที่ใกล้เคียงโดยมีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและ
ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน

โครงการฯ มีการเข้มงวดกับผู้รับเหมาในการจัดจ้างแรงงาน ตลอดจนเฝ้าระวังในเรื่อ งของความ
ประพฤติของแรงงานทุกคน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

โครงการฯ ก้าหนดให้ ท้าการขนส่งวัสดุก่อสร้างนอกช่วงเวลาเร่งด่ว น เพื่อไม่ให้ ส่ งผลกระทบต่อ
การจราจรในพืนที่
โครงการยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์
แ ผ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ใ ห้ ชุ ม ช น ใ ก ล้ เ คี ย ง รั บ ท ร า บ แ ล้ ว เ มื่ อ วั น ที่ 28-30 พ ฤ ษ ภ า ค ม
พ.ศ. 2556

-

โครงการได้เปิดโอกาสให้ชุมชนภายนอกสามารถแจ้งเหตุเดือดร้อนร้าคาญอันเนื่องมาจากกิจกรรม
การก่อสร้างโครงการได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ หรือติดต่อศูนย์รับเรื่องทางสายด่วน 1365

-

โครงการได้มีการจัดกิจกรรมมวลชน เช่น การถวายปัจจัยสร้างซุ้มประตูหน้าวัดบางละมุง ร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ปูม้ากับกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าว
อุดม เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง การมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมท้าความสะอาดชุมชนบ้านทุ่ง นอกจากนี ทางโครงการได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมคลัง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อชีแจงรายละเอียดการด้าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ฯ เพื่อให้ชุมชนได้แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและให้เสนอแนะเกี่ยวกับการด้าเนินงานขอ งโครงการ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

12) ท้าการสอบถามผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึนจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่ว งที่มีกิจกรรมก่อ สร้างที่อ าจส่งผลกระทบต่อ ชุมชน
เช่น ช่วงการวางฐานรากเป็นต้น พร้อมทังน้าผลที่ได้ มา
ปรับปรุงการด้าเนินงาน
16. สุขาภิบาลและสาธารณสุขคลังก๊าซเขาบ่อยา
1) จัดพืนที่พักผ่อนส้าหรับคนงานก่อสร้างไว้ภายในพืนที่
ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) แต่อยู่นอกเขตพืนที่
ก่อสร้าง และลานถัง โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวพร้อม
สิ่ ง อ้ า นวยความสะดวก อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย จุ ด
บริ ก ารน้ า ดื่ ม ที่ มี ค วามสะอาด และมี ค วามเพี ย งพอ
สถานที่พักผ่อนที่เหมาะสม สามารถหลบแดดหลบฝน
ได้ รวมทังห้องน้า-ห้ องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้กับ
คนงานก่ อ สร้ า งอย่ า งเพี ย งพออย่ า งน้ อ ยต้ อ งเป็ น ไป
ตามที่กฎหมายแรงงานก้าหนด คือในอัตราไม่น้อยกว่า
1 ห้องต่อคนงาน 15 คน
2) กรณีที่เกิดอุบัติเหตุให้ประสานขอความร่วมมือในการใช้
หน่วยพยาบาล ไปยังคลังก๊าซเขาบ่อยา
3) ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ เพื่อรองรับและ
ส่งตัวผู้ ป่ว ยจากการก่อ สร้างโครงการในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ
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ยูเออี

รายละเอียดการดาเนินการ
โครงการฯ ได้ด้าเนินการท้าแบบสอบถามเชิงลึก เพื่อสอบถามผลกระทบทางด้านต่าง ๆ จากกลุ่ม
ผู้น้าชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโครงการฯ เป็นประจ้าทุกเดือน

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

โครงการฯ ได้จัดพืนที่พักผ่อนส้าหรับคนงานก่อสร้าง โดยสร้างเป็นอาคารส้านัก งานชั่วคราว และจัด
พืนที่ส้าหรับพักรับประทานอาหารคนงาน สามารถหลบแดดหลบฝนได้ โดยมีจุดบริการน้าดื่ม และ
เพียงพอต่อความต้องการ รวมทังจัดเตรียมห้องน้าโดยพืนที่ในส่วนของการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
ก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้จัดเตรีย มห้องน้าไว้จ้านวน 10 ห้อง ปัจจุบันมีค นงานในพืนที่จ้านวน 75 คน
ส้าหรับโครงการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์โพรเพนและบิวเทน ได้จัดเตรียมห้องน้าไว้จ้านวน 27 ห้อง
ซึ่งปัจจุบันมีคนงานเข้าปฏิบัติงานในพืนที่จ้านวน 125 คน คน ซึ่งห้องน้าที่จัดเตรียมไว้ทังสองพืนที่
ก่อสร้างมีความเพียงพอต่อความต้องการและเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานก้าหนด

-

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุผู้รับเหมาจะประสานขอความร่วมมือในการใช้หน่วยพยาบาลที่คลังก๊าซเขาบ่อ
ยา
โครงการฯ มีการประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ เพื่อรองรับและส่งตัวผู้ป่วยจากการก่อสร้าง
โครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

4) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นเป็น
หลัก หากไม่ได้ให้ใช้แรงงานต่างถิ่นที่ต้องมีการตรวจ
สุขภาพก่อน และไม่มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้าท้างาน
นอกจากเป็ น กรณีข องผู้ เ ชี่ ย วชาญหรือ ผู้ ช้า นาญการ
เฉพาะด้านเท่านัน
5) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาของโครงการจัดการอบรมให้ความรู้
และค้าแนะน้าแก่คนงานก่อสร้างในการป้องกันโรค โดย
ขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลในพืนที่
17. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยคลังก๊าซเขาบ่อยา
1) ประกาศนโยบายด้ านความปลอดภั ย ในบริเ วณพืนที่
ก่อสร้างโครงการให้คนงานก่อสร้างทุกคนรับทราบและ
ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2) คนงานของผู้รับเหมาที่จะเข้ามาท้างานในพืนที่โครงการ
จะต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในงานและ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎความปลอดภั ย ของบริ ษั ท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด
3) ในการซ้อมแผนฉุกเฉินต่าง ๆ ของบริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) โดยเฉพาะแผนฉุกเฉินเฉพาะที่ (Pre-incident
Plan) จะต้อ งครอบคลุ ม ถึง ผู้ รั บเหมาและคนงานของ
ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเวลานัน ๆ ด้วย

รายละเอียดการดาเนินการ
โครงการฯ มีนโยบายในการจัดจ้างแรงงานท้องถิ่น ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม
(LPG) และการก่อ สร้างถังเก็บผลิ ต ภั ณฑ์โ พรเพนและบิว เทน ในปัจจุบัน มีการจัดจ้างแรงงานใน
ท้องถิ่นรวม 7 คน ส้าหรับแรงงานต่างถิ่นต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท้างานในพืนที่ อย่างไรก็
ตาม ทางโครงการไม่มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้า ท้างาน นอกจากเป็น กรณีข องผู้ เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ช้านาญการเฉพาะด้านเท่านัน
โครงการฯ ได้ก้ากับให้ผู้รับเหมาด้าเนินการจัดอบรมให้ความรู้และค้าแนะน้าในการป้องกันโรคเมื่อ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

-

โครงการฯ ได้มีการประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยในพืนที่ก่อสร้าง โดยยึดถือตามนโยบายด้าน
ความปลอดภัยของคลังก๊าซ

-

คนงานของผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
และต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

-

โครงการฯ ด้าเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และวันที่
4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และจะจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกันกับ ปตท. ในเดือนเมษายน พ.ศ.
2557

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
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ยูเออี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

4) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ก้ากับดูแลผู้รับเหมาใน
การลดผลกระทบที่แหล่ งก้าเนิด เช่น มีการเก็บกวาด
พืนที่ก่อสร้างไม่ให้มีฝุ่นสะสมจ้านวนมาก การลดระดับ
เสี ย งที่ แ หล่ ง ก้ า เนิ ด โดยมี ก ารหล่ อ ลื่ น ซ่ อ มบ้ า รุ ง
เครื่องจักร/อุปกรณ์อย่างสม่้าเสมอ การลดระดับเสีย ง
จากการตกกระทบ (Impact) เป็นต้น
5) จัดเตรียมและควบคุมให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์
ป้อ งกัน อันตรายส่ วนบุคคลให้ ถูกต้อ งกับลักษณะของ
งานที่ท้า อย่างน้อยประกอบด้วย รองเท้าหุ้มส้น หมวก
นิรภัย เป็นต้น และเพิ่มเติม ดังนี
- กระบังหน้า (Face Shield) ส้าหรับช่างเชื่อม งาน
ตัดเหล็กงานเจีย
- ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Ear Muffs)
ส้าหรับคนงานที่ต้องท้างานในที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ
6) การท้างานในทะเล จะต้องจัดเตรียมชูชีพหรืออุปกรณ์
ช่วยกรณีเกิดอุบัติเหตุ
7) ก้า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาต้ อ งจั ดหาชุ ดปฏิ บั ติง านส้ า หรั บ
คนงานก่อสร้างที่มีความรัดกุม เหมาะสมกับสภาพการ
ท้ า งาน โดยใช้ ผ้ า ที่ ส ามารถระบายความร้ อ นจาก
ร่างกายได้ดี
8) มีการประชุมก่อนเริ่มงานทุกวัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในงานที่สอดคล้องกัน และได้รับทราบปัญหา/อุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน

โครงการฯ ก้ากับดูแลผู้รับเหมาในการลดผลกระทบที่แหล่งก้าเนิด ซึ่งผู้ รับเหมาจะด้าเนินการเก็บ
กวาดบริเวณพืนที่ก่อสร้างทุกครังที่มีการขนดินออกจากบริเวณพืนที่ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ไม่ให้มีฝุ่นสะสม ส้าหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างมีการตรวจสภาพอย่างสม่้าเสมอ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

โครงการฯ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพียงพอส้าหรับลักษณะงานแต่
ละประเภท และมีกฎข้อบังคับให้สวมใส่เมื่อปฏิบัติงาน

-

ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากยังไม่มีการปฏิบัติงานในทะเล

-

โครงการฯ จัดให้คนงานก่อสร้างสวมใส่เครื่องแต่งกายที่รัดกุม เสือแขนยาว และกางเกงขายาว

-

โครงการฯ จัดให้มี Toolbox Talk ซึ่งเป็นการที่หัวหน้างานบรรยายรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
การใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และข้อควรระวังในการท้างาน ทุกเช้าก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-5

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
9) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภั ย อย่ า งน้ อ ย 1 คน ท้ า หน้า ที่ ก้ ากั บ ดู แลพื นที่
ก่อสร้าง
10) ก้าหนดขอบเขตของการก่อสร้างให้ ชัดเจนและมีป้าย
เตือนหรือสัญญาณเตือนแสดงขณะท้างาน
11) จัดสภาพแวดล้ อ มในการท้ างานให้ เหมาะสม รวมทั ง
จัดเก็บวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยหลังเสร็จสินการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
12) มีก ารก้ า กั บ ดู แ ลให้ ค นงานก่ อ สร้ า งอยู่ เ ฉพาะภายใน
พืนที่ที่ก้าหนด เนื่อ งจากพืนที่ใกล้ เคีย งเป็น พืนที่ข อง
คลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติด
ไฟและระเบิดได้
13) ก้าหนดให้ ผู้รับเหมาจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองต้น
(First Aid Kit) ประจ้ า ไว้ ที่ ส้ า นั ก งานก่ อ สร้ า ง โดยชุ ด
ปฐมพยาบาลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- อุปกรณ์ ท้าแผล เช่ น ถุงมือ ผ้ าท้าแผล เทป หรื อ
พลาสเตอร์ปิดแผล กรรไกร ส้าลี ผ้ายืด ถุงพลาสติก
ส้าหรับใส่เศษขยะจากการท้าแผล เป็นต้น
- ยาสามัญฉุกเฉิน เช่น ยาล้างแผล ยาใส่แผล ยาลด
ไข้ แก้ปวด ผงเกลือแร่ ยาแก้ฟกช้า เป็นต้น
- แผ่นความรู้แนวทางการปฐมพยาบาล
14) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาประสานงานกับบริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และสถานพยาบาลในพืนที่ในกรณีที่ต้องส่ ง
ต่อผู้ป่วย

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

ในพืนที่ก่อสร้างมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 คน ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลพืนที่ก่อสร้าง

โครงการฯ มีการก้าหนดขอบเขตการก่อสร้างที่ชัดเจน มีป้ายเตือนแสดงขณะท้างาน และมีสัญญาณ
เตือนภัยภายในบริเวณพืนที่ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์และอาคารส้านักงานชั่วคราว
โครงการฯ จัดพืนที่เก็บวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากเสร็จสิน
การปฏิบัติงานในแต่ละวัน ไว้ที่อาคารส้านักงานชั่วคราว

-

โครงการฯ มีการล้อมรัวก้าหนดขอบเขตพืนที่ก่อสร้างให้ชัดเจนและก้าหนดให้คนงานปฏิบัติงานอยู่ใน
บริเวณพืนที่ที่ก้าหนดเท่านัน

-

ผู้รับเหมาได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองต้น ประจ้าไว้ที่อาคารส้านักงานชั่วคราว และบริเวณ
พืนที่ก่อ สร้างถังเก็บผลิ ต ภั ณฑ์ พืนที่ล ะ 1 ชุด อุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จัดเตรีย มไว้มีเวชภั ณฑ์ ที่
ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการ

-

ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย ผู้รับเหมาจะมีการประสานงานกับ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และน้าส่ง
ผู้ป่วยต่อไปยังสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียงตามที่ได้มีการประสานงานไว้ก่อนแล้ว

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-5

ยูเออี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

15) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด
ABC อย่างน้อย 1 เครื่อง/ 1 จุดการก่อสร้าง พร้อมทังมี
การอบรมการใช้เครื่องมือดับเพลิงขันต้นให้กับคนงาน
ก่อสร้าง เพื่อให้ช่วยระงับเหตุในเบืองต้นได้
16) ประสานกับสถานพยาบาลในพืนที่ ให้ สามารถรองรับ
ผู้ ป่ ว ยหากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
17) ก้าหนดในสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมา ต้องจัดให้มีการตรวจ
สุ ข ภาพคนงานประจ้า ปี หรือ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมีผ ลการ
ตรวจสุ ข ภาพที่ส ามารถแสดงสถานะทางสุข ภาพของ
คนงานได้ เช่น ระบุโรคประจ้าตัวเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ด้านการเจ็บป่วย
18) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มีการเตรียมความพร้อม
ด้ า นอุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาลและเวชภั ณ ฑ์ ที่ จ้ า เป็ น ที่
เพีย งพอและสามารถให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ผู้ รับเหมาได้
โดยบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) มี พ ยาบาลที่ มี
ประสบการณ์ ประจ้าในพืนที่คลังก๊าซเขาบ่อยา
19) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มีการเตรียมความพร้อม
ในการช่วยอ้านวยความสะดวกแก่ผู้รับเหมาในการน้า
ผู้บาดเจ็บ-ผู้ป่วย ส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง
20) เมื่ อ มี ก ารบาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป่ ว ย ผู้ รั บ เหมาต้ อ งท้ า
รายงานข้อเท็จจริงแจ้งแก่บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
เพื่อ ที่บริ ษัท ปตท. จ้า กัด (มหาชน) จะได้ต รวจสอบ
วิเคราะห์และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีก

ด้าเนินการตามมาตรการที่ก้าหนด โดยผู้รับเหมาจะมีการจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด ABC
อย่างน้อย 1 เครื่อง/ 1 จุดการก่อสร้าง และด้าเนินการอบรมการใช้เครื่องมือ ดับเพลิงขันต้นให้กับ
คนงานก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

โครงการฯ ได้มีการประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย

-

โครงการฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานแรกเข้าส้าหรับคนงานก่อสร้าง ทังนีคนงานใหม่ต้องแนบ
ผลการตรวจสุขภาพมาแสดงเพื่อประกอบการจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานด้วย

-

ปตท. ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่จ้าเป็นที่เพียงพอและสามารถ
ให้ความช่วยเหลือผู้รับเหมา รวมทังจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลประจ้าในพืนที่คลังก๊าซเขาบ่อยาไว้แล้ว

-

ปตท. ได้จัดเตรียมความพร้อมในการช่วยอ้านวยความสะดวกแก่ผู้รับเหมาในการน้าผู้บาดเจ็บ -ผู้ป่วย
ส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงไว้แล้ว

-

โครงการฯ มีการจัดท้าบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อ น้าเสนอให้ ปตท. พิจารณาทุกเดือน ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึนภายในโครงการฯ

-

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุง
ท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2556
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-6

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศคลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ การวางท่อน้ามันใต้ทะเล และการ
สร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
1) ด้าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ก้าหนด
ยั งไม่มีกิจ กรรมการวางท่อ น้ ามัน ใต้ท ะเล ส้ า หรับการก่ อ สร้างถั งเก็บผลิ ต ภั ณฑ์ ได้ ปฏิบัติต าม
มาตรการโดยท้าการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ก้าหนด
2. อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศคลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ การวางท่อน้ามันใต้ทะเล และการ
สร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
1) ตรวจสอบการท้ า งานและซ่ อ มบ้ า รุ ง เครื่ อ งจั ก รและ ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
ยานพาหนะที่ ใช้ ในการก่ อ สร้า งให้ มี ส ภาพดีอ ยู่ เ สมอ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นประจ้าทุกเดือน
เพื่อลดการระบายมลสารจากการสันดาปที่ไม่สมบูร ณ์
ของเครื่องยนต์
2) ควบคุมให้มีการเปิดพืนที่ห น้างานเท่าที่จ้าเป็นเท่านัน ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
เพื่ อ ลดการฟุ้ ง กระจายของฝุ่ น และท้ า การล้ อ มรั ว ควบคุ มการเปิดพืนที่ห น้างานเท่าที่จ้าเป็น และมีการล้อมรัวก้าหนดขอบเขตพืนที่ก่อ สร้างอย่าง
ก้าหนดขอบเขตพืนที่ก่อสร้างให้ชัดเจน
ชัดเจน
3) ฉี ด พรมน้ า ในบริ เ วณก่ อ สร้ า ง และถนนที่ เ ข้ า สู่ พื นที่ ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการฉีดพรม
โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ น้าในบริเวณก่อสร้าง และถนนที่เข้าสู่พืนที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2
2 ครัง (เช้า - บ่าย) และในช่วงอากาศแห้ง
ครัง (เช้า - บ่าย) และในช่วงอากาศแห้ง ทังนีการฉีดพรมน้าจะขึนอยู่กับสภาพหน้างานในแต่ละวัน
4) รถบรรทุ ก วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งต้ อ งมี ผ้ า ใบหรื อ วั ส ดุ ปิ ด คลุ ม ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ จะมีการขนส่งวัสดุ
กระบะท้ายรถตลอดเส้นทางการขนส่งเพื่อป้องกันการ จ้าพวกแผ่นเหล็กเท่านัน จึงไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายหรือการร่วงหล่นของวัสดุสู่สิ่งแวดล้อม
ฟุ้งกระจายและร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างสู่สิ่งแวดล้อม
5) จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกในพืนที่โครงการไม่เกิน ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการจ้ากัด
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะวิ่งภายในพืนที่โครงการ
ความเร็วของรถบรรทุกในพืนที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะวิ่งภายในพืนที่โครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

-

-

-

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-6

ยูเออี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
3. ระดับเสียงคลังน้ามันศรีราชา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

1) ในการตอกเสาเข็มหรือการก่อสร้างที่ต้องใช้เครื่องจักรที่
มีเสีย งดัง ต้อ งด้าเนินการในช่วงเวลากลางวันเท่านัน
(7.00 - 18.00 น.) หรือในกรณีที่จ้าเป็นก็จะต้องลดระดับ
เสียงที่เกิดขึนลงให้มากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ด้ า นเสี ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ นเช่ น การใช้ วั ส ดุ ร องรั บ ที่ หั ว
เสาเข็ม (Pile Cushion) เพื่อลดเสียง
2) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่มีเสียงดังมาก ๆ
ต้องมีการติดตังอุปกรณ์ช่วยลดระดับเสียง เช่น มีการ
ปิ ด ครอบรวมทั งต้ อ งมี ก ารตรวจสอบและซ่ อ มบ้ า รุ ง
เครื่อ งจักรและอุปกรณ์ ในการก่อสร้างอย่ างสม่้าเสมอ
เช่น มีการหล่อลื่นที่เพียงพอ มีการขันยึดชินส่วนต่าง ๆ
ให้แน่นเพื่อลดระดับเสียงที่จะเกิดขึน
3) ก้ า กั บ ดู แ ลผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการลดผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ ไม่มีการตอกเสาเข็ม
จะมีการท้างานเชื่อมประกอบติดตังถังเท่านัน จึงก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงในระดับต่้า

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
ติดตังอุปกรณ์ช่วยลดระดับเสียง นอกจากนี ทางโครงการได้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่้าเสมอ พร้อมทังมีการติดตังอุปกรณ์ลดระดับเสียง และมีการ
ตรวจวัดระดับเสียงภายในพืนที่ปฏิบัติงาน

--

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ ไม่มีการตอกเสาเข็ม
จะมีการท้างานเชื่อมประกอบติดตังถังเท่านัน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง อย่างไรก็ตาม
ทางโครงการมีข้อก้าหนดในการลดผลกระทบด้านเสียงอยู่แล้ว
4) ตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ ง ยั ง ไม่ มีกิ จ กรรมการวางท่อ น้ า มัน ใต้ ทะเล ส้ า หรั บการก่อ สร้ างถั ง เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โครงการได้
อย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้เครื่องยนต์และส่วนบรรทุกอยู่ใน ตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอย่างสม่้าเสมอ
สภาพดี ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงที่จะเกิดขึน
4. ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหวคลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ การวางท่อน้ามันใต้ทะเล และการ
สร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
1) ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ก้าหนด
ยั ง ไม่ มีกิ จ กรรมการวางท่อ น้ า มัน ใต้ ทะเล ส้ า หรั บการก่อ สร้ างถั ง เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โครงการได้
ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ก้าหนด

-
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-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-6

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
5. น้าผิวดินคลังน้ามันศรีราชา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
การสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
1) ก้ า หนดให้ มี ก ารจั ด เตรี ย มห้ อ งน้ า ห้ อ งส้ ว มที่ ถู ก
สุขลักษณะและมีระบบบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูปเพื่อบ้าบัด
น้ า เสี ย ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานน้ า ทิ งก่ อ นปล่ อ ยออกสู่
ภายนอก โดยต้องมีปริมาณเพียงพอแก่คนงานก่อสร้าง
ในอัตราไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 15 คน
2) ก้าหนดให้ห้องน้าห้องส้วมต้องมีระยะห่างจากแหล่งน้า
ผิวดิน ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
3) ก้ า หนดให้ มี ก ารตรวจสอบสภาพเครื่ อ งยนต์ ที่ ใ ช้ ใ น
กิจกรรมการก่อ สร้างอย่างสม่้าเสมอ เพื่อ ป้อ งกัน การ
รั่วไหลปนเปื้อนของน้ามันลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
4) ห้ามล้างวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างใน
แหล่งน้าผิวดิน และห้ามระบายน้าทิงจากกิจกรรมของ
คนงานหรือกิจกรรมการก่อสร้างใด ๆ ลงสู่แหล่งน้าผิว
ดินโดยไม่ผ่านการบ้าบัด
5) การเปิดหน้าดิน/ปรับพืนที่ก่อสร้างต้องระวังไม่ให้ดิน /
วัสดุ ถูกชะพาลงสู่ระบบระบายน้า ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้าในแหล่งรองรับน้าได้
6) วัสดุส่วนเกิน ต้องน้าไปทิงในที่ที่ก้าหนด มีการจัดการ
ตามหลักวิชาการ ห้ามเทลงในบริเวณแหล่งน้าผิวดิน

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ ทะเล ส้ าหรับการก่อ สร้างถังเก็บผลิ ตภั ณฑ์ โครงการฯ ได้
ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมห้องน้าระบบปิด (มีถาดรอง) ไว้บริเวณพืนที่ก่อสร้าง 8 ห้อง และ
บริเวณพืนที่อาคารส้านักงาน 12 ห้อง เพื่อรองรับคนงานก่อสร้างจ้านวน 200 คนต่อวัน

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ ในบริเวณใกล้เคียง
พืนที่ก่อสร้างไม่พบแหล่งน้าผิวดิน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้าผิวดิน
ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างอย่างสม่้าเสมอ

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ ในบริเวณใกล้เคียง
พืนที่ก่อสร้างไม่พบแหล่งน้าผิวดิน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้าผิวดิน

-

ยั งไม่มี กิจกรรมการวางท่ อ น้ามั น ใต้ท ะเล ส้ าหรับ การก่ อ สร้างถังเก็ บผลิ ต ภั ณฑ์ โครงการฯ มี
ข้อก้าหนดในการห้ามท้ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดการอุดตันท่อระบายน้า

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ ในบริเวณใกล้เคียง
พืนที่ก่อสร้างไม่พบแหล่งน้าผิวดิน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้าผิวดิน

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-6

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
6. น้าทะเลคลังน้ามันศรีราชา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ การวางท่อน้ามันใต้ทะเล และการ
สร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
1) ใช้หลักการของ Green Construction โดยเลือกเทคนิค
การก่อสร้างที่จะเกิดของเสียน้อยที่สุด โดยการเลือกใช้
ชินส่ว นส้ าเร็จรูปที่ผ ลิต มาจากโรงงานที่มีการควบคุ ม
การผลิตที่ดี มีของเสียน้อยกว่าการผลิตในสนาม
2) การขนย้ายวัสดุก่อสร้างให้ปิดคลุมมิดชิด ระวังการหก
ตกหล่นในน้า
3) ห้ามทิงเศษวัสดุก่อสร้างใด ๆ ลงในทะเล
4) ห้ามทิงหรือปล่อยน้ามัน ของเหลวที่ปนเปื้อนน้ามันของ
เครื่องจักรกลก่อสร้าง ยานพาหนะในการก่อสร้างลงสู่
ทะเล
5) ในกรณี ก ารก่ อ สร้ า งด้ ว ยระบบเทคอนกรี ต หล่ อ ในที่
(Cast In-situ) ต้องป้องกันการหกหล่นของคอนกรีตลงสู่
ทะเลด้วยการใช้แบบเทคอนกรีตที่ทันสมัยไม่มีรอยรั่ว
หรือมีการอุดรอยรั่วอย่างแน่นหนา และพืนของแบบเท
คอนกรีตจะมีการปูหรือติดตังแผ่นพืนให้กว้างขึนรองรับ
ในกรณีใด ๆ ที่คอนกรีตรั่วออกมาจากแบบ และมีการ
รองรับด้านล่างของแบบหล่อด้วยผ้าใบหรือกระสอบอีก
ชันหนึ่ง
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ยูเออี

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-6

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
7. นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่งคลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ และการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
1) ใช้หลักการของ Green Construction โดยเลือกเทคนิค
การก่อสร้างที่จะเกิดของเสียน้อยที่สุด โดยการเลือกใช้
ชินส่ว นส้ าเร็จรูปที่ผ ลิต มาจากโรงงานที่มีการควบคุ ม
การผลิตที่ดี มีของเสียน้อยกว่าการผลิตในสนาม
2) การขนย้ายวัสดุก่อสร้างให้ปิดคลุมมิดชิด ระวังการหก
ตกหล่นในน้า
3) ห้ามทิงเศษวัสดุก่อสร้างใด ๆ ลงในทะเล
4) ห้ามทิงหรือปล่อยน้ามัน ของเหลวที่ปนเปื้อนน้ามันของ
เครื่องจักรกลก่อสร้าง ยานพาหนะในการก่อสร้างลงสู่
ทะเล
5) ในกรณี ก ารก่ อ สร้ า งด้ ว ยระบบเทคอนกรี ต หล่ อ ในที่
(Cast In-situ) ต้องป้องกันการหกหล่นของคอนกรีตลงสู่
ทะเลด้วยการใช้แบบเทคอนกรีตที่ทันสมัยไม่มีรอยรั่ว
หรือมีการอุดรอยรั่วอย่างแน่นหนา และพืนของแบบเท
คอนกรีตจะมีการปูหรือติดตังแผ่นพืนให้กว้างขึนรองรับ
ในกรณีใด ๆ ที่คอนกรีตรั่วออกมาจากแบบ และมีการ
รองรับด้านล่างของแบบหล่อด้วยผ้าใบหรือกระสอบอีก
ชันหนึ่ง

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-6

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
8. การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าคลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ และการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
1) มีการประชาสัมพันธ์แจ้งการด้าเนินงานในแต่ละขันตอน ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
ให้ ชุ ม ชนรั บ ทราบเพื่ อ ลดโอกาสในการเกิ ด อั น ตราย
ขึนกับเรือประมงขนาดเล็ก
9. การคมนาคมทางบกคลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ การวางท่อน้ามันใต้ทะเล และการ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
1) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน
ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการก้าหนดให้
ท้าการขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจรในพืนที่
2) ควบคุมให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจร ยั งไม่มี กิจกรรมการวางท่ อ น้ามั น ใต้ท ะเล ส้ าหรับ การก่ อ สร้างถังเก็ บผลิ ต ภั ณฑ์ โครงการฯ มี
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และกวดขั น มาตรการด้ า นความ ข้อก้าหนดในการควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ปลอดภัยในการขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3) ควบคุมน้าหนักของรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกเกินพิกัดที่ ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้ าหรับการก่อ สร้างถังเก็บผลิ ตภั ณฑ์ โครงการฯ ได้
กฎหมายก้าหนดไว้
ควบคุมน้าหนักของรถบรรทุก ไม่ให้ บรรทุกเกินพิกัด ที่กฎหมายก้าหนดไว้ อย่ างไรก็ต าม การ
รองรับน้าหนักของถนนในพืนที่โ ครงการฯ สามารถรองรับได้ 25 ตัน ซึ่งไม่เกิน ข้อ ก้าหนดของ
กฎหมาย
4) จั ด พื นที่ จ อดรถบรรทุ ก ภายในโครงการ เพื่ อ ให้ ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้ าหรับการก่อ สร้างถังเก็บผลิ ตภั ณฑ์ โครงการฯ ได้
รถบรรทุ ก จอดรอ โดยห้ า มจอดรอริ ม ถนนด้ า นหน้ า จัดเตรียมพืนที่จอดรถไว้ภายในโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
โครงการ
5) เส้ น ทางการขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ ทางบก ของ ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เส้นทางการขนส่ง
ผู้รับเหมา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ปตท. วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทางบก ของผู้รับเหมา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ
จ้ากัด (มหาชน) ก่อน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว และการจราจรในปัจจุบัน
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ยูเออี

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

-

-

-

-

-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-6

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

6) จ้ากัดความเร็ว รถบรรทุกวัส ดุก่อสร้างและเครื่อ งจักร
และรถรับส่งคนงานก่อสร้าง ต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมงในพืนที่โครงการ และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เมื่ อ ผ่ านพื นที่ ชุม ชน และต้อ งเป็น ไปตามที่ กฎหมาย
ก้าหนดเมื่อแล่นในถนนสาธารณะทั่วไป
7) ต้อ งใช้ผ้ าใบหรือ วัส ดุที่เหมาะสมปิดคลุ มทุกครัง เพื่อ
ป้ อ งกั น การตกหล่ น ของเศษวั ส ดุ บ นถนนซึ่ ง จะเป็ น
อุปสรรคต่อการจราจร
8) รถบรรทุกของโครงการต้องติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์และ
แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ตัวถังรถให้เห็นชัดเจนว่าเป็น
รถของโครงการ เพื่ อ ที่ ชุ ม ชนจะได้ ช่ ว ยควบคุ ม
ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่
10. การคมนาคมทางน้าคลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ และการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
1) ในการปรับปรุงท่าเทีย บเรือ และการวางท่อ น้ามัน ใต้
ทะเล ต้ อ งมี ก ารวางทุ่ น แสดงขอบเขตและติ ด ไฟ
กระพริบให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
2) ผู้ ท้าการขนส่ งวัส ดุก่อ สร้า งทางเรือ ต้ อ งมีใบอนุญาต
พร้อมมีประสบการณ์ในการเดินเรือในน่านน้าและต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
3) โครงการต้องอ้านวยความสะดวกให้กับเรือบรรทุกวัสดุ
ก่อสร้าง ทังการจอดและการขนย้าย

รายละเอียดการดาเนินการ
ยั งไม่มี กิจกรรมการวางท่ อ น้ามั น ใต้ท ะเล ส้ าหรับ การก่ อ สร้างถังเก็ บผลิ ต ภั ณฑ์ โครงการฯ มี
ข้อ ก้าหนดเรื่อ งการจราจร ให้ ปฏิบัติต ามข้ อ กฎหมายก้าหนด และจ้ากัดความเร็ว ภายในพืนที่
โครงการ โดยความเร็วในพืนที่ต้องไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการได้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนด

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการติด
ป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ตัวถังรถให้เห็นชัดเจนว่าเป็นรถของโครงการ

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-6

ยูเออี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

4) ต้อ งมี การแจ้ง และประชาสั มพั น ธ์ ใ ห้ กั บประชาชนใน ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
พืนที่รับทราบเกี่ยวกับขันตอน ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เพื่อให้หลีกเลี่ยงการเข้ามาในพืนที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กลุ่มชาวประมงในพืนที่
5) ก้ากับดูแลให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
ทังบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และกรมเจ้าท่าโดย
เคร่งครัด
6) ในระหว่างการติดตังอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงท่าเทียบ ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
เรื อ หมายเลข 4 ต้ อ งปิ ด การใช้ ง านท่ า เที ย บเรื อ ทั ง
หมายเลข 4 และหมายเลข 5 เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุจากการใช้ท่า

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

-

-

11. น้าใช้คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ การวางท่อน้ามันใต้ทะเล และการ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
1) รณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้น้า และตรวจการใช้น้า โครงการฯ มีการจัดท้าสื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการรณรงค์เรื่องการประหยัดน้า
ไม่ปล่อยให้รั่วไหลทิง
12. พลังงานไฟฟ้าคลังน้ามันศรีราชา
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
1) การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งจั ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ มี ก าร ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
สูญเสียพลังงานน้อย เพื่อลดการใช้พลังงาน
ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
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-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-6

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
13. การจัดการของเสียคลังน้ามันศรีราชา
กิจกรรมการก่อสร้างในทะเล
1) ก้าหนดให้ ผู้ รับ เหมารั บผิ ดชอบของเสี ย ที่เกิ ดขึ นจาก ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
กิจกรรมการก่อสร้างในทะเล โดยห้ามมิให้เรือขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างและเรือที่ใช้ในการก่อสร้าง ทิงขยะของเสียและ
เศษวัสดุก่อสร้างลงในทะเล ผู้รับเหมาต้องน้าขยะของ
เสียและเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึนมาก้าจัดบนฝั่งอย่าง
ถูกวิธีโดยจัดให้มีพืนที่กองเก็บภายในพืนที่ที่จัดเตรียม
ไว้เป็นส้านักงานก่อสร้างชั่วคราว อย่างเป็นระเบียบ มี
การกันขอบเขตให้ชัดเจน หรือมีการปิดคลุมตามความ
เหมาะสม และด้าเนินการขนย้ายออกจากพืนที่โครงการ
สัปดาห์ละ 3 ครัง
2) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดหาถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด มี ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
ปริมาตรเพียงพอที่จะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจาก
คนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานบนเรือ พร้อมกับเมื่อสินสุด
งานก่ อ สร้ างในแต่ ล ะวั น จะต้ อ งท้ า การรวบรวมขยะ
ดังกล่าวใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้เรียบร้อยน้าไปรวม
กับขยะมูลฝอยจากส้านักงานก่อสร้างเพื่อส่งก้าจัดโดย
หน่วยงานท้องถิ่นต่อไป
3) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดหาถังหรือภาชนะที่มีความ ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
มั่นคงแข็งแรง พร้อมที่ปิดคลุมป้องกันการหกหล่น เพื่อ
รองรับเศษวัสดุของเสี ยจากการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น
เศษวัส ดุที่ส ามารถขายหรือ น้ามาใช้ใหม่ไ ด้ เช่น เศษ
เหล็ก เศษโลหะ กับวัสดุของเสียที่เป็นอันตราย เช่น ผ้า
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

-

-

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-6

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ปนเปื้อนน้า มัน พร้อมกับมีการขนย้ ายไปรวมกับเศษ
วัสดุของเสียที่เกิดจากการก่อสร้าง ในพืนที่ที่จัดไว้ เพื่อ
รอการจัดการต่อไป
กิจกรรมการก่อสร้างบนบก
1) ก้าหนดให้ผู้รับเหมามีหน้าที่ด้าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสี ย ที่ เกิ ดขึ นในพื นที่ ส้ า นัก งานก่ อ สร้า ง
โดยก้ า หนดให้ มี ถั ง รองรั บ ขยะมู ล ฝอยแบบมี ฝ าปิ ด
มิดชิด และจ้านวนเพียงพอที่จะรองรับขยะและของเสีย
ที่เกิดขึนจากการท้างานในแต่ละวัน โดยแยกประเภท
เป็ น ถั ง ขยะเปี ย ก ถั ง ขยะแห้ ง และถั ง ขยะปนเปื้ อ น
สารเคมีตังวางไว้ต ามจุดต่าง ๆ ในพืนที่ พักผ่ อ นของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยภายหลังจากเสร็จงานในแต่ละวัน
ผู้รับเหมาต้อ งรวบรวมขยะมูลฝอยไปยั งจุดวางพักมูล
ฝอยรวม
2) จัดพืนที่ส้าหรับวางพักมูลฝอยรวมในพืนที่ที่จัดเตรียมไว้
เป็นส้ านักงานชั่วคราวและพืนที่พักผ่ อนของผู้ รับเหมา
โดยต้องมีการกันบริเวณ มีหลังคาป้องกันแดด ป้องกันฝน
และปูพืนที่ด้วยวัสดุที่ป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
และต้องมีการคัดแยกประเภทมูลฝอย
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ยูเออี

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

ยั งไม่มี กิจกรรมการวางท่ อ น้ามั น ใต้ท ะเล ส้ าหรับ การก่ อ สร้างถังเก็ บผลิ ต ภั ณฑ์ โครงการฯ มี
ข้อก้าหนดในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียในพืนที่ นอกจากนี มีการจัดภาชนะแยกขยะเปียก
ขยะแห้ง และขยะปนเปื้อนสารเคมี

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการได้จัดพืนที่
ส้าหรับวางพักมูล ฝอยรวมในพืนที่ที่จัดเตรียมไว้เป็น ส้ านักงานชั่ว คราว และพืนที่พักผ่อ นของ
ผู้รับเหมา ภาชนะที่จัดเตรียมไว้เป็นถังที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และมี
การคัดแยกประเภทขยะ

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-6

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

3) การจั ด การขยะมี พิ ษ และขยะที่ ป นเปื้ อ นสารเคมี
ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาด้ า เนิ น การอย่ า งเหมาะสมตาม
แนวทางปฏิบัติต่อไปนี
- ติ ด ต่ อ บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตก้ า จั ด ของเสี ย
อัน ตรายจากหน่ ว ยงานราชการ ให้ เข้ า มารับไป
ด้าเนินการก้าจัดอย่างถูกวิธี
- ก้ า หน ดให้ ผู้ รั บ เห มารายงาน ปริ ม าณ แล ะ
สถานะการก้าจัดให้บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ทราบตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
4) การด้า เนิ น การจั ดการกับ ขยะทั่ว ไปและขยะรี ไ ซเคิ ล
ก้าหนดให้ ผู้รับเหมาติดต่อเทศบาลท้องถิ่นเข้าจัดเก็บ
ขยะมู ล ฝอยจากโครงการสั ป ดาห์ ล ะ 3 ครั ง โดย
ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
5) การด้าเนินการจัดการกับขยะอื่น ๆ ที่เกิดขึนจากการ
ก่อสร้าง เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ก้าหนดให้ผู้รับเหมาเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง ก้ า จั ด อย่ า งถู ก วิ ธี และเป็ น ไป
ตามที่กฎหมายก้าหนด โดยจัดให้มีพืนที่กองเก็บภายใน
พืนที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นส้านักงานก่อสร้างชั่วคราว อย่าง
เป็นระเบียบ มีการกันขอบเขตให้ชัดเจน หรือมีการปิด
คลุ มตามความเหมาะสม และด้าเนิน การขนย้ ายออก
จากพืนที่โครงการสัปดาห์ละ 1 ครัง
6) ก้าหนดให้ท้าการพ่นทรายทาสีท่อและถังมาจากโรงงาน
ของผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ลดการเกิ ด ของเสี ย ที่ ห น้ า งาน เช่ น
กระป๋องสี ผ้าใช้แล้ว และทรายที่ใช้เตรียมผิวก่อนทาสี

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
ติดต่อกับบริษัทจัดเก็บขยะปนเปื้อนสารเคมี และมีการรายงานปริมาณและสถานะการก้าจัดขยะ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
ติดต่อเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการทุก 2-3 วัน

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
เก็บรวบรวมเศษวัส ดุก่อ สร้างในพืนที่กองเก็บภายในพืนที่โ ครงการ และรวบรวมส่งกลั บไปยั ง
ส้านักงานของไทยโรตารี่ (บ้านฉาง) เพื่อส่งก้าจัดอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด
ต่อไป

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการพ่น
ทรายทาสีและถัง มาจากโรงการของผู้ผลิต บริเวณหน้างานจะมีเพียงการทาสีเพิ่มเติมเท่านัน

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-6

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

7) ก้าหนดให้หลังคาถังน้ามันเป็นแบบ Aluminum Dome
Roof ที่ประกอบด้วยระบบ Bolts & Nuts จึงไม่เกิดของ
เสียจากการเชื่อมหลังคาถังแบบหลังคาเหล็ก
14. เศรษฐกิจและสังคม คลังน้ามันศรีราชา
1) ระบุในสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมาว่า ให้พิจารณาเลือกใช้
แรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดโอกาสการ
จ้างงานและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากคนนอกพืนที่
2) ก้ า หนดในสั ญ ญาจ้ า งผู้ รั บ เหมา ต้ อ งแสดงเอกสาร
สัญญาเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้เป็นที่พักคนงาน

5-60

ยูเออี

รายละเอียดการดาเนินการ
ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อ น้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิ ต ภัณฑ์ โครงการฯ จะ
ด้าเนินการก่อสร้างหลังคาถังน้ามันเป็นแบบ Aluminum Dome Roof ที่ประกอบด้วยระบบ stloB &
stoB

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ ได้จัดจ้าง
แรงงานท้องถิ่น และมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ ไม่มีการเช่าที่ดิน
หรือ สิ่ งปลู กสร้างที่ใช้เป็นที่พักคนงาน เนื่องจากคนงานส่ วนใหญ่พักอยู่ ที่บ้านฉาง จึงไม่ส่ งผล
กระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น
3) ก้ า หนดในสั ญ ญาจั ด จ้ า งผู้ รั บ เหมา ให้ มี ก ารบริ ห าร ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ ไม่มีการเช่าที่ดิน
จัดการพืนที่บ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน ควรมีรัว หรือ สิ่ งปลู กสร้างที่ใช้เป็นที่พักคนงาน เนื่องจากคนงานส่ วนใหญ่พักอยู่ ที่บ้านฉาง จึงไม่ส่ งผล
รอบความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมจัดให้มีหัวหน้า/ กระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น
ผู้ดูแล Camp Site เพื่อก้ากับดูแลการพักอาศัยไม่ให้ก่อ
เหตุเดือดร้อนร้าคาญแก่พืนที่ข้างเคียง
4) ก้ า หนดในเงื่ อ นไขสั ญ ญาการจ้ า งงานผู้ รั บ เหมา ให้ ยั งไม่มี กิจกรรมการวางท่ อ น้ามั น ใต้ท ะเล ส้ าหรับ การก่ อ สร้างถังเก็ บผลิ ต ภั ณฑ์ โครงการฯ มี
ผู้รับเหมาจัดจ้างคนงานที่ไม่มีปัญหายาเสพติด เพื่อเป็น กระบวนการคัดกรองคนงานก่อนการจัดจ้างคนงาน
การคัดกรองในเบืองต้น

-

-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-6

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

5) ส่งเสริมโครงการ คลังฯ สีขาว ของบริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานบริษัท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) พนักงานจ้างเหมา และผู้เกี่ย วข้ องมี
ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ซึ่งส่ วนหนึ่งจะน้าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับ
ครอบครั ว ของนายจ้า งและผู้ ใ ช้ แรงงาน เพื่ อ ช่ ว ยลด
จ้านวนผู้ติดยาเสพติดลง
6) ใน การเข้ าปฏิ บั ติ ง าน ภายใน คลั งฯ ไ ด้ ก้ า ห น ด
กฎระเบียบในการเข้าปฏิบัติงาน โดยให้คนงานก่อสร้าง
ติดบัต รประจ้ าตัว เดิน เรี ย งแถวรายบุ ค คลเข้ าสู่ พืนที่
คลังฯ ซึ่งจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ้าคลังฯ
ตรวจสอบและคั ด กรองคนงานก่ อ สร้ างรายบุค คลใน
เบืองต้น เช่น ตรวจอาวุธ บุห รี่ เป็น ต้น หากพบว่า มี
ลักษณะต้องสงสัย ทางคลั งฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้
เข้าปฏิบัติงานในพืนที่
7) ทางโครงการต้องเข้มงวดกับผู้รับเหมาในการคัดเลือก
แรงงานเข้ ามาท้า งาน ตลอดจนเฝ้า ระวั งในเรื่อ งของ
ความประพฤติ
8) หลีกเลี่ยงการขนส่งทางบกในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลด
ผลกระทบต่อการเดินทางของชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าว

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถัง เก็บผลิตภัณฑ์ โครงการได้มีการ
ตรวจสอบคั ด กรองคนงานก่ อ สร้ า งก่ อ นรั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน และมี ก ารคั ด กรอง โดยวั ด ระดั บ
แอลกอฮอล์และตรวจหาวัสดุต้องห้ามก่อนเข้าพืนที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี ทางโครงการได้มีการ
ตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 จากการตรวจสอบทังหมดไม่
พบสารเสพติดแต่อย่างใด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ ได้ท้า
การตรวจสอบคัดกรองคนงานก่อสร้างก่อนเข้าพืนที่ปฏิบัติงาน

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการคัด
กรองคนงานก่อนเข้ามาท้างานและเฝ้าระวังเรื่องความประพฤติ

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้ าหรับการก่อ สร้างถังเก็บผลิ ตภั ณฑ์ โครงการฯ ได้
ก้าหนดให้ท้าการขนส่งวัสดุก่อสร้างนอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจรใน
พืนที่

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-6

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
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ยูเออี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

9) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและแผนงานการก่อสร้าง
โครงการ รวมทังมีการเผยแพร่ข้อ มูลด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้ชุมชนทราบ เพื่อลดความ
วิ ต กกั ง วลและสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ชุ ม ชนบริ เ วณ
ใกล้เคียงเพิ่มมากขึน
10) เปิดโอกาสให้ชุมชนภายนอกสามารถแจ้งเหตุเดือดร้อน
ร้าคาญอันคาดว่าเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการได้
โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เอกสาร หรือ
ร้องเรียนโดยตรง
11) สร้างความสัมพันธ์อันดีและประสานงานกับผู้น้าชุมชน
ในพืนที่ใกล้เคียงโดยมีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและ
ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน
12) ท้าการสอบถามผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึนจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่ว งที่มีกิจกรรมก่อ สร้างที่อ าจส่ งผลกระทบต่อ ชุมชน
เช่น ช่วงการวางฐานรากเป็นต้น พร้อมทังน้าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการด้าเนินงาน

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและแผนงานการก่อสร้างโครงการ ตลอดจนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
สื่อสาร การมีส่วนร่วม การให้ค้าปรึกษา ตลอดจนมีการติดตังกล่องรับเรื่องแสดงความคิดเห็นจาก
บุคคลภายในชุมชน

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการจัด
กิจ กรรมมวลชนสั ม พั น ธ์ เช่น โครงการถุง พลาสติ ก จั ด การดี มี คุ ณค่ า โครงการส่ ง เสริม การ
ด้าเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้ าหรับการก่อ สร้างถังเก็บผลิ ตภั ณฑ์ โครงการฯ ได้
ด้าเนินการท้าแบบสอบถามเชิงลึก เพื่อสอบถามผลกระทบทางด้านต่างๆ ๆ จากกลุ่มผู้น้าชุมชนใน
บริเวณใกล้เคียงโครงการฯ โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 สรุปได้ว่า การด้าเนินโครงการใน
ปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อชุมชน ปัญหาที่เกิดกับชุมชนส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากฝุ่นละออง เขม่าควัน
จากการจราจร ความคิดเห็นของชุมชนต่อการขยายโครงการในอนาคต พบว่า มีการเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง นอกจากนีนอกจากนี ทางชุมชนต้องการให้ทางโครงการสนับสนุนสิ่งของต่อชุมชน
อาทิ สนับสนุนแก๊สหุงต้ม การปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล เป็นต้น ทังนีความคิดเห็นจากชุมชนโครงการจะ
น้ามาปรับปรุงการด้าเนินงานของโครงการ

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-6

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
15. สุขาภิบาลและสาธารณสุขคลังน้ามันศรีราชา
1) จัดพืนที่พัก กลางวัน ส้ าหรับ คนงานก่อ สร้างไว้ภ ายใน
พืนที่ค ลั งน้ามัน ศรีร าชา แต่อ ยู่น อกเขตพืนที่ก่อ สร้าง
และลานถังน้ามัน โดยจะสร้างเป็น อาคารชั่วคราวที่มี
หลังคาคลุมกันแดดกันฝน
2) จัดให้มีจุดบริการน้าดื่มที่มีความสะอาด รวมทังห้องน้า ห้องส้วมพร้อม Septic Tank ที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้กับ
คนงานก่ อ สร้ า งอย่ า งเพี ย งพออย่ า งน้ อ ยต้ อ งเป็ น ไป
ตามที่กฎหมายแรงงานก้าหนดคือ ในอัตราไม่น้อยกว่า
1 ห้องต่อคนงาน 15 คน
3) ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ เพื่อรองรับและ
ส่งตัวผู้ ป่ว ยจากการก่อสร้างโครงการในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ
4) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นเป็น
หลัก หากไม่ได้ให้ใช้แรงงานต่างถิ่น ที่ต้องมีการตรวจ
สุขภาพก่อน และไม่มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้าท้างาน
นอกจากเป็ น กรณี ข องผู้ เ ชี่ย วชาญหรื อ ผู้ ช้า นาญการ
เฉพาะด้านเท่านัน
5) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาของโครงการจัดการอบรมให้ความรู้
และค้าแนะน้าแก่คนงานก่อสร้างในการป้องกันโรค โดย
ขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลในพืนที่

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ ได้จัด
พืนที่พักกลางวันส้าหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพืนที่โครงการ นอกเขตก่อสร้าง เป็นพืนที่ชั่วคราวที่มี
หลังค่าคลุมกันแดดกันฝน

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ ได้จัดให้
มีจุดบริการน้าดื่มที่มีความสะอาด และมีการจัดเตรียมห้องน้าระบบปิด (มีถาดรอง) ไว้บริเวณพืนที่
ก่อสร้าง 8 ห้อง และบริเวณพืนที่อาคารส้านักงาน 12 ห้อง ส้าหรับรองรับคนงานจ้านวน 200 คนต่อ
วัน

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ เพื่อรองรับและส่งตัวผู้ป่วยจากการก่อสร้างโครงการในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการจัด
จ้างแรงงานท้องถิ่น และมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หากไม่ได้ให้ใช้แรงงานต่างถิ่นที่ต้องมี
การตรวจสุขภาพก่อน และไม่มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้าท้างาน นอกจากเป็นกรณีของผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ช้านาญการเฉพาะด้านเท่านัน

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการได้จัดการ
อบรมให้ความรู้และค้าแนะน้าแก่คนงานก่อสร้างในการป้องกันโรค เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.
2556

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-6

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยคลังน้ามันศรีราชา
1) ประกาศนโยบายด้า นความปลอดภั ย ในบริ เวณพืนที่
ก่อสร้างโครงการให้คนงานก่อสร้างทุกคนรับทราบและ
ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2) คนงานของผู้รับเหมาที่จะเข้ามาท้างานในพืนที่โครงการ
จะต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในงานและ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎความปลอดภั ย ของบริ ษั ท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด
3) ในการซ้อมแผนฉุกเฉินต่าง ๆ ของบริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) โดยเฉพาะแผนฉุกเฉินเฉพาะที่ (Pre-incident
Plan) จะต้ อ งครอบคลุ มถึ งผู้ รับ เหมาและคนงานของ
ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเวลานัน ๆ ด้วย
4) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ก้ากับดูแลผู้รับเหมาใน
การลดผลกระทบที่แหล่งก้าเนิด เช่น มีการเก็บกวาด
พืนที่ก่อสร้างไม่ให้มีฝุ่นสะสมจ้านวนมาก การลดระดับ
เสี ย งที่ แ หล่ ง ก้ า เนิ ด โดยมี ก ารหล่ อ ลื่ น ซ่ อ มบ้ า รุ ง
เครื่องจักร/อุปกรณ์อ ย่างสม่้าเสมอ การลดระดับเสีย ง
จากการตกกระทบ (Impact) เป็นต้น
5) จัดเตรียมและควบคุมให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์
ป้อ งกัน อัน ตรายส่ว นบุค คลให้ถูกต้อ งกับลั กษณะของ
งานที่ท้า อย่างน้อยประกอบด้วย รองเท้าหุ้มส้น หมวก
นิรภัย เป็นต้น และเพิ่มเติม ดังนี
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ยูเออี

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

ยั งไม่ มีกิจกรรมการวางท่ อ น้ามั น ใต้ ทะเล ส้ า หรับการก่อ สร้า งถังเก็บผลิ ต ภั ณ ฑ์ โครงการฯ มี
นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริเวณพืนที่ก่อสร้างให้คนงานยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
ยั งไม่มี กิจกรรมการวางท่ อ น้ ามัน ใต้ ทะเล ส้ า หรับ การก่อ สร้ างถั งเก็บผลิ ต ภั ณฑ์ คนงานที่ เข้ า
ปฏิบัติงานในพืนที่โครงการได้ผ่านการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในงาน และการปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
ซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหลและเพลิงไหม้ ที่บริเวณ T‐30A1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.
2556

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้ าหรับการก่อ สร้างถังเก็บผลิ ตภั ณฑ์ โครงการฯ ได้
ด้าเนินการออกแบบและติดตัง อุปกรณ์ลดเสี ยงดัง (Silencer) ที่บริเวณวาล์ว ปิด -เปิด ( Pipe 1”
+Elbow 90 ) ของถังพัดลม (Air receiver) เพื่อลดเสีย งดังระหว่างที่ปล่ อยลมออกจากถัง มีการ
ตรวจสภาพเครื่องยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์อย่างสม่้าเสมอ

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
ก้าหนดให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อเข้าพืนที่ปฏิบัติงาน อย่างเหมาะสม

-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-6

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
กระบังหน้า (Face Shield) ส้าหรับช่างเชื่อม งาน
ตัดเหล็กงานเจีย
- ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Ear muffs)
ส้าหรับคนงานที่ต้องท้างานในที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ
6) การท้างานในทะเล จะต้องจัดเตรียมชูชีพหรืออุปกรณ์
ช่วยกรณีเกิดอุบัติเหตุ
7) ก้า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาต้ อ งจัด หาชุ ด ปฏิ บั ติ งานส้ า หรั บ
คนงานก่อสร้างที่มีความรัดกุม เหมาะสมกับสภาพการ
ท้ า งาน โดยใช้ ผ้ า ที่ ส ามารถระบายความร้ อ นจาก
ร่างกายได้ดี
8) มีการประชุมก่อนเริ่มงานทุกวัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในงานที่สอดคล้องกัน และได้รับทราบปัญหา/อุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
9) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภั ย อย่ า งน้อ ย 1 คน ท้ าหน้ าที่ ก้ า กับ ดู แลพื นที่
ก่อสร้าง
10) จัดสภาพแวดล้ อ มในการท้างานให้ เหมาะสม รวมทั ง
จัดเก็บวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยหลังเสร็จสินการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
11) ก้าหนดขอบเขตของการก่อ สร้างให้ชัดเจนและมีป้าย
เตือนหรือสัญญาณเตือนแสดงขณะท้างาน

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
จัดหาชุดปฏิบัติงานส้าหรับคนงานก่อสร้างที่มีความรัดกุม เหมาะสมกับสภาพการท้างาน

-

โครงการฯ มี การประชุมร่ ว มกับผู้ รับเหมาก่อ นเริ่มงานทุกวัน เพื่อ ให้ เกิด ความเข้ าใจในงานที่
สอดคล้องกัน และได้รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

-

ยั งไม่มี กิจกรรมการวางท่ อ น้ามั น ใต้ท ะเล ส้ าหรับ การก่ อ สร้างถังเก็ บผลิ ต ภั ณฑ์ โครงการฯ มี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยท้าหน้าที่ก้ากับดูแลพืนที่ก่อสร้าง
ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ มีการกันขอบเขต
การท้างานอย่างชัดเจน พร้อมจัดเตรียมพืนที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ

-

ยั งไม่มีกิจกรรมการวางท่อ น้ามั น ใต้ทะเล ส้ า หรับการก่อ สร้า งถังเก็บผลิ ต ภั ณ ฑ์ มีการก้าหนด
ขอบเขตการก่อสร้างที่ชัดเจน และมีป้ายเตือนแสดงขณะท้างาน

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-6

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

5-66

ยูเออี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

12) มีก ารก้ า กั บ ดู แ ลให้ ค นงานก่ อ สร้ า งอยู่ เ ฉพาะภายใน
พืนที่ที่ก้าหนด เนื่องจากพืนที่ใกล้เคี ยงเป็น พืนที่ข อง
คลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติด
ไฟและระเบิดได้
13) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด
ABC อย่างน้อย 1 เครื่อง/ 1 จุดการก่อสร้าง พร้อมทังมี
การอบรมการใช้เครื่องมือดับเพลิงขันต้นให้กับคนงาน
ก่อสร้าง เพื่อให้ช่วยระงับเหตุในเบืองต้นได้
14) ก้าหนดให้ผู้ รับเหมาจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองต้น
(First Aid Kit) ประจ้ า ไว้ ที่ ส้ า นั ก งานก่ อ สร้ า ง โดยชุ ด
ปฐมพยาบาลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- อุปกรณ์ท้ าแผล เช่น ถุ งมือ ผ้ าท้าแผล เทป หรื อ
พลาสเตอร์ปิดแผล กรรไกร ส้าลี ผ้ายืด ถุงพลาสติก
ส้าหรับใส่เศษขยะจากการท้าแผล เป็นต้น
- ยาสามัญฉุกเฉิน เช่น ยาล้างแผล ยาใส่แผล ยาลด
ไข้ แก้ปวด ผงเกลือแร่ ยาแก้ฟกช้า เป็นต้น
- แผ่นความรู้แนวทางการปฐมพยาบาล
15) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาประสานงานกับบริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และสถานพยาบาลในพืนที่ในกรณีที่ต้องส่ ง
ต่อผู้ป่วย

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ มีการก้ากับดูแลให้
คนงานก่อสร้างอยู่ภายในพืนที่ที่ก้าหนด

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ ได้จัดให้
มีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด ABC อย่างน้อย 1 เครื่อง/ 1 จุดการก่อสร้าง พร้อมทังมีการอบรมการ
ใช้เครื่องมือดับเพลิงขันต้นให้กับคนงานก่อสร้าง

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการจัด
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ประจ้าไว้ที่ส้านักงานก่อสร้าง

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ มีการประสานงาน
กับห้องพยาบาลของโครงการและมีข้อก้าหนดการประสานงานกับสถานพยาบาลภายในพืนที่

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-6

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

16) ก้าหนดในสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมา ต้องจัดให้มีการตรวจ
สุ ข ภาพคนงานประจ้ าปี หรื อ อย่ างน้ อ ยต้อ งมีผ ลการ
ตรวจสุ ขภาพที่ส ามารถแสดงสถานะทางสุ ขภาพของ
คนงานได้ เช่น ระบุโรคประจ้าตัวเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ด้านการเจ็บป่วย
17) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มีการเตรียมความพร้อม
ด้ า นอุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาลและเวชภั ณ ฑ์ ที่ จ้ า เป็ น ที่
เพีย งพอและสามารถให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ผู้ รับเหมาได้
โดยบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) มี พ ยาบาลที่ มี
ประสบการณ์ ประจ้าในพืนที่คลังก๊าซเขาบ่อยา
18) บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มีการเตรียมความพร้อม
ในการช่วยอ้านวยความสะดวกแก่ผู้รับเหมาในการน้า
ผู้บาดเจ็บ-ผู้ป่วย ส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง
19) เมื่ อ มี ก ารบาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป่ ว ย ผู้ รั บ เหมาต้ อ งท้ า
รายงานข้อเท็จจริงแจ้งแก่บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
เพื่อ ที่บริษั ท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะได้ ต รวจสอบ
วิเคราะห์และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีก
20) จัดท้าป้ายหรือสัญญาณไฟแสดงเขตการก่อสร้างบริเวณ
การก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและการวางท่อน้ามัน
ใต้ทะเลให้เห็นอย่างชัดเจน

โครงการฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานแรกเข้าส้าหรับคนงานก่อสร้าง ทังนี คนงานใหม่ต้อง
แนบผลการตรวจสุขภาพมาแสดงเพื่อประกอบการจัดจ้างเข้าปฎิบัติงานด้วย

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

มีการประสานงานกับห้องพยาบาลของโครงการและมีข้อก้าหนดการประสานงานกั บสถานพยาบาล
ภายในพืนที่

-

ทางโครงการได้จัดเตรีย มความพร้ อ มในการช่ว ยอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ รับเหมา ในการน้ า
ผู้บาดเจ็บ-ผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงไว้แล้ว

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ โครงการฯ มีการ
ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดท้ารายงานการเจ็บ-ป่วย ในกรณีที่มีการเกิดการเจ็บป่วย

-

ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-6

ยูเออี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
ปัญหา/อุปสรรค
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
รายละเอียดการดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
และการแก้ไข
17. มาตรการเพิ่มเติมคลังน้ามันศรีราชา
มาตรการเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
1) ในระหว่างที่มีการปิดท่าเทียบเรือ หมายเลข 4 และ 5 ยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน้ามันใต้ทะเล
นัน บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะบริหารการเก็บ
ส้ารองน้ามันเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อปริมาณการบริโภค
เพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และให้
เรือ น้ามัน ไปท้าการสูบถ่ายที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 1
คลังก๊าซเขาบ่อยา ซึ่งมีระบบท่อต่าง ๆ เชื่อมต่อกับถัง
น้ามันของคลังน้ามันศรีราชาพร้อมอยู่แล้ว
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและ
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2556
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-7

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้ างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผลกระทบทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

1. การปรับพื้นที่ก่อสร้าง อาจทาให้คุณภาพน้าผิวดินเปลี่ยนแปลง มีน้าท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงนาโรค ประชาชนวิตกกังวลเรื่องน้าเสียจากพื้นที่ก่อสร้าง
1) ก่ อ น ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ต้ อ ง ติ ด ตั ง ป้ า ย โครงการฯ มีการติดตังป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณริมรัวโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไป
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ชุ ม ชนและผู้ สั ญ จรทราบ แจ้ ง และ มารับทราบ นอกจากนี ยังได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความ ก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ
ประสานผู้น้าชุมชนหรือ คณะกรรมการชุมชนให้ ทราบ ให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
2) ขุดเปิดหน้าดินโดยวางดินไม่ให้กีดขวางทางระบายน้า โครงการได้จัดเตรียมวิธีการขุดและมาตรการในการขนย้ายดิน เพื่อไม่ให้กีดขวางทางระบายน้า และมี
หากพบพื นที่ มี น้ า ท่ ว มขั งจากการก่ อ ส ร้ า งต้ อ ง การเตรียมบ่อรองรับน้าในกรณีที่มีน้าท่วมขังภายในพืนที่ก่อสร้าง
ด้าเนินการสูบน้าออกจากพืนที่โดยเร็ว
3) ก่ อ นการด้ า เนิ น การก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ การตอก ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
เสาเข็ ม การวางท่ อ จะต้ อ งแจ้ ง ก้ า หนดการให้ ก ลุ่ ม
ชาวประมงใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2. หากมีการใช้น้าปริมาณมากในการก่อสร้าง อาจกระทบต่อความสะดวกในการใช้น้าตามปกติของชุมชน และก่อให้เกิดความเครียด
1) ควบคุมการใช้น้าของผู้รับเหมา โดยให้มีการประหยัดน้า โครงการมีการรณรงค์เรื่องการประหยัดน้าผ่านทางการอบรมคนงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในพืนที่
และตรวจการใช้น้าตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้รั่วไหลทิง
พร้อมทังให้คนงานทุกคนช่วยกันตรวจสอบดูแลเรื่องการปิดน้าหากไม่มีการใช้งาน และมีสื่อรณรงค์
ลดการใช้พลังงาน การประหยัดน้า
3. อุบัติเหตุจากการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ที่อาจมีเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สิน
1) ควบคุมให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจร โครงการฯ ควบคุ มให้ พ นั กงานขั บรถบรรทุ กปฏิบัติ ต ามกฎจราจรอย่ างเคร่ งครั ด และกวดขั น
อย่างเคร่งครัด
มาตรการด้านความปลอดภัยในการขับรถ
2) รถบรรทุกของโครงการต้องติดป้ายหรือสติกเกอร์ และ โครงการฯ จัดให้มีป้ายชื่อโครงการฯ พร้อมทังชื่อและเบอร์โทรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือมีเรื่อง
แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ตัวถังรถให้เห็นชัดเจนว่าเป็น ร้องเรียนไว้ที่รถบรรทุกของโครงการฯ ทุกคัน
รถของโครงการเพื่อที่ชุมชนจะได้ช่วยควบคุมผู้รับเหมา
ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

-

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-7

ยูเออี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้ างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

ผลกระทบทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

3) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
ทังช่วงเช้า และช่วงเย็น
4) ควบคุมน้าหนักและความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน
ที่ห น่ว ยงานราชการก้าหนด โดยภายในเขตชุมชน
จะต้องไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง
5) ก้าหนดขอบเขตของการก่อสร้างโดยการวางแผงกัน
ให้ ชัดเจนและมีป้ายเตือ นหรือ สั ญญาณเตือ นแสดง
ขณะท้างาน

โครงการฯ ก้ า หนดเส้ น ทางการขนส่ งวั ส ดุก่ อ สร้า งให้ ห ลี กเลี่ ย งช่ ว งชั่ว โมงเร่ งด่ ว น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี
ผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ
โครงการฯ ก้าหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักร และรถรับส่งคนงาน วิ่งด้วยความเร็วไม่
เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในพืนที่โครงการ และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพืนที่ชุมชน

ปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ในส่วนของการก่อสร้างถังเก็บ ผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม
(LPG) และถังเก็บผลิตภัณฑ์โพรเพนและบิวเทน ได้มีการก้าหนดขอบเขตพืนที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และมีการติดป้ายเตือนพืนที่ก่อสร้าง ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์น้ามัน ของคลังน้ามันศรี
ราชา มีการติดตังรัวเพื่อกันขอบเขตการท้างาน และมีป้ายเตือนแสดงขณะท้างาน
6) จัดให้มีศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อ โครงการมีศูนย์รับเรื่องโดยสายด่วน 1365 และในส่วนของคลังน้ามันศรีราชา มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน
สงสั ย ของประชาชน และหากมี ก ารร้ อ งเรี ย น และเบอร์ติดต่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องตรวจสอบและหาทางแก้ไข
ทั น ที พร้ อ มแจ้ ง กลั บ ให้ ชุ ม ชนและคณะกรรมการ
ชุมชนทราบถึงข้ อ เท็จจริงและการแก้ไ ขปัญหาโดย
ด่วน ทังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
4. การพักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ก่อให้เกิดขยะ น้าเสียและสิ่งปฏิกูล อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการเจ็บป่วย เกิดโรคติดเชื้อ
1) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึนน้าไป การจัดการขยะทั่วไปในพืนที่โครงการฯ ผู้รับเหมาได้ติดต่อให้เทศบาลนครแหลมฉบังเข้ามาจัดเก็บ
ให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นก้าจัด และจัดสร้างส้วมและ ขยะมูลฝอยจากโครงการเป็นประจ้า ส้าหรับขยะรีไซเคิลจะรวบรวมไว้ และคัดแยกขยะให้ผู้รับก้าจัด
ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบติดกับที่เพื่อบ้าบัดน้าเสียและ น้าไปด้าเนินการอย่างถูกต้องต่อไป ส้าหรับการติดตังห้องน้าในพืนที่คลังก๊าซเขาบ่อยาผู้รับเหมาได้
สิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมของที่พักอาศัยคนงาน
จัดเตรียมห้องน้าส้าเร็จรูปไว้ในพืนที่รวม 37 ห้อง เมื่อส้วมเต็มจะมีการจ้างรถสูบส้วมมาสูบออก จึงไม่
มีระบบบ้าบัดส้าเร็จรูป อย่างไรก็ตาม ผู้รับเหมามีการจัดเตรียมระบบบ้าบัดน้าทิงจากน้าใช้ในพืนที่
ส้านักงานและที่พักคนงาน ส้าหรับห้องน้าในส่วนของคลังน้ามันศรีราชาผู้รับเหมาได้จัดเตรียมห้องน้า
ส้าเร็จรูป ไว้ในพืนที่รวม 20 ห้อง
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
-

-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-7

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้ างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

ผลกระทบทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

5. การตอกเสาเข็ม การวางท่อ ก่อให้เกิดตะกอนฟุ้งกระจาย ชุมชนเกิดความกังวลต่อคุณภาพน้า ปริมาณสัตว์น้า การกีดขวางการสัญจรทางน้าเพื่อการทาประมง
1) ก่อนด้าเนินการก่อสร้าง ขันตอนการตอกเสาเข็ม การ ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
วางท่ อ จะต้ อ งแจ้ ง ก้ า หนดการให้ ก ลุ่ ม ชาวประมง
ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
2) อนุญาตกลุ่มประมงหรือชาวบ้านผ่านบริเวณท่าเทียบ ยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
เรื อ โดยการท้ า เครื่ อ งหมายหรื อ สั ญ ญาณบ่ ง บอก
บริเวณที่เรือเล็กสัญจรผ่านได้
6. การก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและเสียงดัง เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เกิดความรู้สึกหงุดหงิด ราคาญ
1) ฉี ด พรมน้ า ในบริ เ วณพื นที่ ก่ อ สร้ า ง และถนนเข้ า สู่ โครงการฯ ได้จัดเตรียมรถส้าหรับฉีดพรมน้าไว้แล้ว โดยก้าหนดให้ท้าการฉีดพรมน้าอย่างน้อยวันละ
พืนที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 2 ครัง ตามที่มาตรการก้าหนด อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจะพิจารณาตามสภาพหน้างานรายวันด้วย
อย่างน้อยวันละ 2 ครัง (เช้าและเย็น)
2) ปิ ด ผ้ า ใบคลุ ม กระบะบรรทุ ก ของรถทุ ก ครั ง ขณะ โครงการฯ มีการปิดคลุมผ้าใบ และก้าหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักร และรถรับส่ ง
บรรทุ ก วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และจ้ า กั ด ความเร็ ว ขอ ง คนงาน วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโ ลเมตร/ชั่ว โมง ในพืนที่โครงการ และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/
รถบรรทุกไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อขับผ่าน ชั่วโมง เมื่อผ่านพืนที่ชุมชน
ชุมชน
3) รถบรรทุกต้องผ่านการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการตรวจสอบ และซ่อมบ้ารุงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเป็นประจ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อม
โดยไม่ก่อ ให้ เกิดเสี ยงดัง/ไอเสี ย จากรถบรรทุก เกิน ใช้งาน ได้แก่ การตรวจสอบสภาพรถ ตัวถัง เขม่าจากท่อไอเสีย และเสียงดังจากท่อไอเสีย เป็นประจ้า
มาตรฐานก้าหนด
ทุกเดือน โดยรถทุกคันจะต้องมีสติ๊กเกอร์รับรองว่าผ่านการตรวจสอบประจ้าเดือน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

-

-

-

-

-
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-7

ยูเออี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้ างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข
7. การเพิ่มขึ้น หรือการย้ายถิ่นเข้ามาของคนงานก่อสร้าง อาจเพิ่มระดับความรุนแรงของโรคติดเชื้อ/โรคระบาด เกิดความรู้สึกวิตกกังวล ไม่ปลอดภัย และเป็นการเพิ่มภาระการให้บริการด้านสุขภาพของ
สถานพยาบาลในท้องถิ่น
1) ก้าหนดให้ ผู้ รับเหมาพิจารณารับแรงงานในท้องถิ่น โครงการฯ มีนโยบายในการจัดจ้างแรงงานท้องถิ่น ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม
เป็น หลัก หากไม่ไ ด้ใ ห้ใ ช้แ รงงานต่า งถิ่น ที่ต้อ งมี (LPG) และการก่อ สร้างถังเก็ บผลิ ต ภั ณฑ์โ พรเพนและบิว เทน ในปัจจุบัน มี การจัดจ้างแรงงานใน
การตรวจสุ ข ภาพก่อ น และไม่มีการรับแรงงานต่าง ท้องถิ่นรวม 7 คน ทังนีแรงงานต่างถิ่นที่เข้าปฏิบัติงานในพืนที่ก่อสร้างจะมีการตรวจสุขภาพก่อนการ
ด้า วเข้า ท้า งาน นอกจากเป็น กรณีข องผู้เชี่ยวชาญ เข้ าปฏิ บัติงานในพื นที่โ ครงการ รวมทังมี การสอบประวัติอ าชญากรรมก่อ นรั บเข้ า ปฏิบัติ งานใน
หรือผู้ช้านาญการเฉพาะด้าน เท่านัน
โครงการ และไม่ มี ก ารรั บ แรงงานต่ า งด้ า วเข้ า ท้ า งาน นอกจากเป็ น กรณี ข องผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ
ผู้ช้านาญการเฉพาะด้าน
2) ก้า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาของโครงการจั ด การอบรมให้ ผู้รับเหมามีการจัดการอบรมให้ความรู้และค้าแนะน้าแก่คนงานก่อสร้างในการป้องกันโรค เมื่อวันที่ 28
ความรู้และค้าแนะน้าแก่คนงานก่อสร้างในการป้องกัน กันยายน พ.ศ. 2556 โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โรค โดยขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลในพืนที่
8. การเพิ่มขึ้น หรือการย้ายถิ่นเข้ามาของคนงานก่อสร้าง อาจกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชนใกล้เคียง เกิดการแบ่งแยก การรบกวน ทะเลาะวิวาท เป็นต้น
1) ก้าหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลแรงงานต่างถิ่น โครงการได้ก้าหนดระเบีย บปฏิบัติเพื่อ ควบคุมดูแลแรงงานต่างถิ่น ไม่ให้ก่อ ความเดือ ดร้อ นหรือ
ไม่ ใ ห้ ก่ อ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ อ ก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชน
ชุมชน
2) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ในพื นที่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ้าพืนที่โครงการ
โครงการ
9. การเพิ่มขึ้นหรือการย้ายถิ่นเข้ามาของคนงานก่อสร้าง ทาให้เพิ่มความต้องการในการบริการทางสุขภาพ อาจเกิดปัญหาการบริการไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ
1) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดหน่วยปฐมพยาบาลเบืองต้น โครงการฯ ได้ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดหน่วยปฐมพยาบาลเบืองต้นไว้ในพืนที่อาคารส้านักงานชั่วคราว
และประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ในกรณีที่ พร้อมทังประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย
ต้องส่งต่อผู้ป่วย
ผลกระทบทางสุขภาพ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-7

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้ างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)

ผลกระทบทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข

10. การก่อสร้าง การขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุ คนงานได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือเครียดจากสภาวะในการทางานที่ไม่ปลอดภัย
1) ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยในบริเวณพืนที่ โครงการมีการประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยในบริเวณพืนที่ก่อสร้างโครงการให้คนงานก่อสร้าง
ก่อ สร้างโครงการให้ค นงานก่อ สร้างทุกคนรับทราบ ทุกคนรับทราบและให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
และให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2) อบรมและให้ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ในเขต คนงานของผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ก่อ สร้าง พร้อมการใช้อุปกรณ์ป้อ งกัน อันตรายส่ ว น และต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
บุคคลต่าง ๆ
3) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงาน จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพียงพอส้าหรับการใช้งาน และมีกฎข้อบังคับให้สวมใส่เมื่อ
อย่ างเพีย งพอและเหมาะสมและควบคุมให้มีการใช้ ปฏิบัติงาน
ขณะปฏิบัติงานทุกครังอย่างเคร่งครัด
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายท่าเทียบเรือ และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและ
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-8 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพน้าทิง
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจ
สอบ
- เดือนละ 1 ครัง
 บ่อสามเหลี่ยมของคลังก๊าซเขา  pH
ในช่วงที่มีการปรับ
บ่อยา
 DO
หน้าดิน ลงฐานราก
 จุ ด ระบายน้ า ทิ งออกจากคลั ง  BOD
การก่อสร้างถัง
น้ามันศรีราชา
 Oil&Grease
- ทุก 3 เดือน
 TDS
ตลอดระยะเวลา
 TSS
การก่อสร้าง

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

1) บ่อสามเหลี่ยมของคลังก๊าซเขาบ่อยา
 เมื่อ น้า ผลการวิเคราะห์ คุ ณภาพน้ าทิ ง
บริเวณบ่อสามเหลี่ยมของคลังก๊าซเขา
 pH มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.9-8.7
บ่อยา และจุดระบายน้าทิงออกจากคลัง
 DO มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 5.2-7.7 มิลลิกรัม/ลิตร
น้ า มั น ศรี ร าชา ไปเปรี ย บเที ย บกั บ
 BOD มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-3.0 มิลลิกรัม/ลิตร
มาตรฐานนา้ ทิงที่ระบายออกจากโรงงาน
 Oil&Grease มีค่า N.D.
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับ
 Total Dissolved Solid มีค่ าอยู่ ในช่ว งระหว่ าง 342-697
ที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
มิลลิกรัม/ลิตร
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2539
 Total Suspended Solids มีค่ า อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง N.D.พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ที่
14.2 มิลลิกรัม/ลิตร
ก้าหนดไว้ และเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ผล
2) จุดระบายน้าทิ้งออกจากคลังน้ามันศรีราชา
การติดตามตรวจสอบในอดีต ที่ผ่ านมา
 pH มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.5-8.4
พบว่า ดัชนีส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียง
 DO มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 5.9-7.5 มิลลิกรัม/ลิตร
กั น และผลการติ ด ตามตรวจสอบทุ ก
 BOD มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.- <2.0 มิลลิกรัม/ลิตร
ดัชนีมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ที่ก้าหนดไว้
ทังหมด
 Oil&Grease มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.- <1.0
มิลลิกรัม/ลิตร
 Total Dissolved Solid มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 160-806
มิลลิกรัม/ลิตร
 Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.<5.0 มิลลิกรัม/ลิตร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-8 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจ สอบ
2. คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง  ST 1: ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ  สารแขวนลอย
สัปดาห์ละ 1 ครัง
(ความขุ่นของน้า)
ในช่วงที่มีงาน
หมายเลข 4 และ 5 ไปทางทิศ
(SS)
ก่อสร้างในทะเล
เหนือประมาณ 1 กิโลเมตร

ผลการติดตามตรวจสอบ
ยังไม่มีการตรวจวัดเนือ่ งจากยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน
ปัจจุบัน

หมายเหตุ
-

 ST 2 : ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
หมายเลข 4 และ 5 ไปทางทิศ
ตะวันตก ประมาณ 1 กิโลเมตร
 ST 3 : ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
หมายเลข 4 และ 5 ไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร
 ST 4 : ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ห ม า ย เ ล ข 1 ไ ป ท า ง ทิ ศ
ตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร
 ST 5 : ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ห ม า ย เ ล ข 1 ไ ป ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร
 ST 6 : ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ห มาย เล ข 1 ไ ปทางทิ ศ ใต้
ประมาณ 1 กิโลเมตร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-8 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
(คุณภาพน้า)
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
หมายเหตุ
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจ สอบ
ปีละ 2 ครัง
1) บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ หมายเลข 6 คลังน้ามันศรีราชา
บ ริ เ ว ณ ห น้ า ท่ า เ ที ย บ เ รื อ  pH
 เมื่อน้าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
หมายเลข 6 คลังน้ามันศรีราชา  Transparency
น้ า ทะ เล ทั ง 5 จุ ด ต ร ว จส อ บ ไ ป
 pH มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.9-8.3
เปรีย บเทีย บกั บมาตรฐานคุ ณภาพน้ า
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือกลาง  DO
 Transparency มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.0-6.0 เมตร
ทะเล ประเภทที่ 5 เพื่อการอุตสาหกรรม
ทะเล หมายเลข 4 คลั ง น้ามั น  Salinity
 DO มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 5.9-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร
และท่าเรือ ตามประกาศคณะกรรมการ
ศรีราชา
 Salinity มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 28.0-31.4 ส่วนในพันส่วน
 BOD
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.
บริเวณแนวท่อขนส่ งน้ามัน ใต้  Oil&Grease
 BOD มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร
2549) พ บว่ า ทุ ก ดั ช นี มี ค่ าอ ยู่ ใ น
ทะเล คลังน้ามันศรีราชา
 Oil&Grease ไม่พบ
มาต ร ฐาน ฯ ที่ ก้ าห น ดไ ว้ แ ล ะ เมื่ อ
บ ริ เ ว ณ ห น้ า ท่ า เ ที ย บ เ รื อ
2) บริเวณหน้าท่าเทียบเรือกลางทะเล หมายเลข 4 คลังน้ามัน
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม
หมายเลข 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา
ศรีราชา
ตรวจสอบในอดีตที่ผ่านมา พบว่ าดัช นี
บริ เ วณห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
 pH มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.0-8.3
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และอยู่
หมายเลข 1 ไปทางทิ ศ ใต้ 1
 Transparency มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 2.0-5.0 เมตร
ในมาตรฐานฯ ที่ก้าหนดไว้
กิโลเมตร
 DO มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 5.8-6.1 มิลลิกรัม/ลิตร
 Salinity มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 29.1-31.4 ส่วนในพันส่วน
 BOD มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
 Oil&Grease ไม่พบ
3) บริเวณแนวท่อขนส่งน้ามันใต้ทะเล คลังน้ามันศรีราชา
 pH มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8.1-8.3
 Transparency มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.2-2.5 เมตร
 DO มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 5.9-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร
 Salinity มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 28.0-31.3 ส่วนในพันส่วน
 BOD มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-0.8 มิลลิกรัม/ลิตร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-8 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจ สอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

 Oil&Grease ไม่พบ
4) บริเวณหน้าท่าเทียบเรือหมายเลข 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา
 pH มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.9-8.3
 Transparency มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.3-5.0 เมตร
 DO มีค่า 5.9 มิลลิกรัม/ลิตร
 Salinity มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 28.7-31.4 ส่วนในพันส่วน
 BOD มีค่า N.D.-0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร
 Oil&Grease ไม่พบ
5) บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ไปทางทิศใต้ 1
กิโลเมตร
 pH มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.8-8.3
 Transparency มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.5-5.0 เมตร
 DO มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 5.7-6.0 มิลลิกรัม/ลิตร
 Salinity มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 28.7-31.4 ส่วนในพันส่วน
 BOD มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง N.D.-0.8 มิลลิกรัม/ลิตร
 Oil&Grease ไม่พบ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-8 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. นิเวศวิทยาทางทะเล
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการติดตามตรวจสอบ
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจ สอบ
ปีละ 2 ครัง
1) บริ เ วณหน้ า ท่ า เที ย บเรื อ หมายเลข 6 คลั ง น้ ามั น
บ ริ เ ว ณ ห น้ า ท่ า เ ที ย บ เ รื อ  แพลงก์ตอนพืช1/
ศรีราชา
หมายเลข 6 คลังน้ามันศรีราชา  แพลงก์ตอนสัตว์1/
 แพลงก์ตอนพืช มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือกลาง  สัตว์หน้าดิน
135,450,050 - 656,643,172 หน่ ว ย/ลู ก บาศก์ เมตร พบ
ทะเล หมายเลข 4 คลั ง น้ามั น
แพลงก์ต อนพืช จ้ านวนอยู่ ในช่ว งระหว่า ง 33-44 ชนิ ด
ศรีราชา
ชนิ ด เด่ น ได้ แ ก่ ไดอะตอมชนิ ด Skeletonema sp. และ
บริเวณแนวท่อขนส่ งน้ามัน ใต้
Chaetoceros sp.
ทะเล คลังน้ามันศรีราชา
 แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง
บ ริ เ ว ณ ห น้ า ท่ า เ ที ย บ เ รื อ
47,514 - 421,683 หน่วย/ลูกบาศก์เมตร และพบจ้านวน
หมายเลข 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา
อยู่ในช่วงระหว่าง 16-19 ชนิด ชนิดเด่นได้แก่ ตัวอ่อนใน
บริ เ วณห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ
ระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)
หมายเลข 1 ไปทางทิ ศ ใต้ 1
 สัตว์หน้าดิน มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง 52กิโลเมตร
74 ตัว/ตารางเมตร และพบจ้านวนอยู่ในช่วงระหว่าง 4-5
ชนิด ส่วนใหญ่เป็น ไส้เดือนทะเลในครอบครัว Nereidae
และ Orbiniidae และปูในครอบครัว Dorippidae
2) บริเวณหน้ าท่าเทียบเรือกลางทะเล หมายเลข 4 คลัง
น้ามันศรีราชา
 แพลงก์ตอนพืช มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง
220,134,340 - 694,783,392 หน่ ว ย/ลู ก บาศก์ เมตร พบ
แพลงก์ต อนพืช จ้ านวนอยู่ ในช่ว งระหว่า ง 35-45 ชนิ ด
ชนิดเด่นได้แก่ ไดอะตอมชนิด Chaetoceros sp.

หมายเหตุ
ผลการติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอนพืช
สามารถสรุปได้ดังนี
 พบกลุ่มไดอะตอมเป็นกลุ่มชนิดหลัก ซึ่ง
เป็นไปตามลักษณะของชายฝั่งทะเลเขต
ร้อน และพบไดอะตอม Chaetoceros
spp เป็นชนิดเด่น ตามลักษณะของ
พืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ผลการติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอนสัตว์
สามารถสรุปได้ดังนี
 พบไฟลัม Arthropoda มากที่สุด
รองลงมาคือไฟลัม Protozoa ซึ่งผลการ
ติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอนสัตว์ไม่มี
ความแตกต่างกันมากนักในแง่ของ
จ้านวนชนิด แต่ในแง่ปริมาณนันมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยพบว่า
ข้อมูลพืนฐานในอดีตจากรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.
2553 มีความชุกชุมของแพลงก์ตอน
สัตว์มากกว่าในปี พ.ศ. 2556
ผลการติดตามตรวจสอบสัตว์หน้าดิน
สามารถสรุปได้ดังนี
 พบกลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaete)
หอย (Mollusk) และอาร์โธพอด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-8 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจ สอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ
 แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง
129,070 - 402,344 หน่วย/ลูกบาศก์เมตร และพบจ้านวน
อยู่ในช่วงระหว่าง 15-19 ชนิด ชนิดเด่นได้แก่ ตัวอ่อนใน
ระยะนอเพลี ย สของโคพี พ อด (Nauplius of Copepod)
และโปรโตซัวชนิด Leprotintinnus sp.
 สัตว์หน้าดิน มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง 3674 ตัว/ตารางเมตร และพบจ้านวนอยู่ในช่วงระหว่าง 3-5
ชนิด ส่วนใหญ่เป็นหอยสองฝาชนิด Tellina spp และกลุ่ม
ไส้เดือนทะเลในครอบครัว Neptyidae และ Orbiniidae
3) บริเวณแนวท่อขนส่งน้ามันใต้ทะเล คลังน้ามันศรีราชา
 แพลงก์ตอนพืช มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง
113,364,411 - 922,131,842 หน่ ว ย/ลู กบาศก์ เมตร พบ
แพลงก์ต อนพืช จ้ านวนอยู่ ในช่ว งระหว่า ง 28-41 ชนิ ด
ชนิดเด่นได้แก่ ไดอะตอมชนิด Chaetoceros sp.
 แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง
196,731 - 1,125,475 หน่ ว ย/ลู ก บาศก์ เ มตร และพบ
จ้านวนอยู่ในช่วงระหว่าง 15-20 ชนิด ชนิดเด่นได้แก่ ตัว
อ่ อ นในระยะนอเพลี ย สของโคพี พ อด ( Nauplius of
Copepod)
 สัตว์หน้าดิน มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง 36110 ตัว/ตารางเมตร และพบจ้านวนอยู่ในช่วงระหว่าง 3-7
ชนิ ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หอยสองฝาชนิ ด Tellina spp และ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
(Arthropod) เป็นกลุ่มเด่น ซึ่งเป็นสภาพ
ปกติของชายฝั่งทะเลเขตร้อนที่มี
ลักษณะพืนท้องทะเลเป็นทราย หรือ
ทรายปนเลน
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-8 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจ สอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

Donax spp หอยขีกา Telescopium sp. และไส้เดือนทะเล
ในครอบครัว Nereidae และ Orbiniidae
4) บริเวณหน้าท่าเทียบเรือหมายเลข 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา
 แพลงก์ตอนพืช มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง
81,386,471 – 847,248,910 หน่ ว ย/ลู ก บาศก์ เ มตร พบ
แพลงก์ตอนพืช จ้านวนอยู่ในช่วงระหว่าง 43 ชนิด ชนิด
เด่นได้แก่ ไดอะตอมชนิด Chaetoceros sp.
 แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง
114,603 – 366,591 หน่วย/ลูกบาศก์เมตร และพบจ้านวน
อยู่ในช่วงระหว่าง 13-20 ชนิด ชนิดเด่นได้แก่ ตัวอ่อนใน
ระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)
 สัตว์หน้าดิน มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง 43102 ตัว/ตารางเมตร และพบจ้านวนอยู่ในช่วงระหว่าง 4-6
ชนิ ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หอยสองฝาชนิ ด Tellina spp และ
ไส้เดือนทะเลในครอบครัว Neptyidae
5) บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ไปทางทิศใต้ 1
กิโลเมตร
 แพลงก์ตอนพืช มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง
54,789,413 – 926,787286 หน่ ว ย/ลู ก บาศก์ เ มตร พบ
แพลงก์ต อนพืช จ้ านวนอยู่ ในช่ว งระหว่า ง 34-43 ชนิ ด
ชนิดเด่นได้แก่ ไดอะตอมชนิด Chaetoceros sp.
 แพลงก์ตอนสัตว์ มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง
297,967 – 413,434 หน่วย/ลูกบาศก์เมตร และพบจ้านวน
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-8 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

5. ระดับเสียง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจ สอบ

 บริเวณริมรัวโครงการใกล้กับ
อาคารส้านักงานคลังก๊าซเขา
บ่อยา
 บริเวณชุมชนบ้านแหลมฉบัง
 บริเวณริมรัวโครงการใกล้กับ
อาคารส้านักงานคลังน้ามัน
ศรีราชา

ผลการติดตามตรวจสอบ

อยู่ในช่วงระหว่าง 15-17 ชนิด ชนิดเด่นได้แก่ ตัวอ่อนใน
ระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)
 สัตว์หน้าดิน มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงระหว่าง 3788 ตัว/ตารางเมตร และพบจ้านวนอยู่ในช่วงระหว่าง 3-4
ชนิด ส่วนใหญ่เป็นหอยสองฝาชนิด Tellina spp ไส้เดือน
ทะเลในครอบครัว Orbiniidae และ Neptyidae
 ระดับเสียงเฉลี่ย 1 1 ครัง 3 วันต่อเนื่อง 1) บริ เ วณริ ม รั้ ว โครงการใกล้ กั บ อาคารสานั ก งานคลั ง
ในขณะที่มีการตอก ก๊าซเขาบ่อยา
ชั่วโมง (LAeq 1
เสาเข็ม
hour)
 LAeq 1 hour มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 41.9 – 59.7 เดซิเบลเอ
 LAeq 24 hours มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 47.1 – 54.0 เดซิเบลเอ
 ระดับเสียงเฉลี่ย
 LAmax มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 48.7 – 92.6 เดซิเบลเอ
24 ชั่วโมง (LAeq
 LAdn มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 52.7 – 58.4 เดซิเบลเอ
24 hours)
 LA90 มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 36.3 – 54.6 เดซิเบลเอ
 ระดับเสียง
2) บริเวณชุมชนบ้านแหลมฉบัง
กลางคืน (LAdn)
 LAeq 1 hour มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 49.5 – 68.6 เดซิเบลเอ
 ระดับเสียง
 LAeq 24 hours มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 63.7 – 64.8 เดซิเบลเอ
เปอร์เซนไทล์ที่
 LAmax มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 74.5 – 97.2 เดซิเบลเอ
90 (LA90)
 LAdn มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 67.7 – 69.0 เดซิเบลเอ
 ระดับเสียงสูงสุด
 LA90 มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 40.3 – 56.4 เดซิเบลเอ
(LAmax)
3) บริเวณริมรั้วโครงการใกล้กับอาคารสานักงานคลัง
น้ามันศรีราชา
 ยังไม่มีการตรวจวัดเนือ่ งจากยังไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบัน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

เมื่อน้าผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง
จากกิจกรรมขุดดินส้าหรับการก่อสร้างฐาน
รากของถังเก็บผลิตภัณฑ์ LPG และจาก
กิจกรรมเจาะเสาเข็มส้าหรับก่อสร้างฐานราก
ของถังเก็บผลิตภัณฑ์ก๊าซโพรเพนและ
บิวเทนของคลังก๊าซเขาบ่อยา ทัง 2 จุด
ตรวจสอบ ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่
15 (พ.ศ. 2540) พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ใน
มาตรฐานฯ ที่ก้าหนดไว้
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ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ยูเออี

ตารางที่ 5.1-8 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. การคมนาคม

7. เศรษฐกิจ-สังคม







มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจ สอบ
บันทึกทุกวันและ
บริเวณพืนที่โครงการ
 ปริมาณการจราจร
สรุปสถิติเป็นราย
ทางบก และทาง
เดือนตลอด
น้า (จ้านวนเที่ยว
ระยะเวลาการ
ขนาดรถบรรทุก/
ก่อสร้าง
เรือ ประเภทวัสดุที่
ขนส่ง และเส้นทาง
การเดินทาง)
 สถิติการเกิด
อุบัติเหตุเนื่องจาก
ยานพาหนะของ
โครงการ
ทุกเดือน ตลอด
ชุมชนแหลมฉบัง
 การสัมภาษณ์เชิง
ระยะเวลาการ
ลึก (In-depth
ชุมชนบ้านทุ่ง
ก่อสร้าง
Interview) ผู้น้า
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม
ชุมชนหรือตัวแทน
ชุมชน เกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะในช่วง
ระยะเวลาก่อสร้าง

ผลการติดตามตรวจสอบ
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ปริมาณรถที่ผ่าน-เข้าออกพืนที่โครงการของเดือน
พฤษภาคมถึงมิถนุ ายน พ.ศ. 2556 มีจ้านวนทังหมด
351 คัน และเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2556 มี
จ้านวนทังหมด 20,469 คัน
ปริมาณรถเข้า-ออก พืนที่โครงการมากที่สุดในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีจ้านวนรถทังหมด 306 คัน
และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีจ้านวนรถ
ทังหมด 6,057 คัน
รถที่เข้าพืนที่โครงการส่วนใหญ่ เป็นรถขนาด 4 ล้อ
โดยคิดได้เป็นช่วงร้อยละ 60.51 - 72.65 ของจ้านวน
รถที่เข้า-ออก พืนที่โครงการทังหมด
จากการส้ารวจความคิดเห็นของผู้น้าชุมชน/ผู้แทน
ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยชุมชนแหลมฉบัง ชุมชนบ้านทุ่ง
และชุมชนบ้านอ่าวอุดม พบว่าสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาจากฝุ่นละอองกระจาย ปัญหาเขม่าควัน ปัญหา
การขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปัญหา
กระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครัง ปัญหากลิ่นเหม็น
ปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหายาเสพติดภายในชุมชน
อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานของโครงการไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อชุมชนแต่อย่างใด
ส้าหรับทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด้าเนินงานของโครงการ พบว่าการด้าเนินงานส่งผลดี

หมายเหตุ
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบ
ที่ผ่านมา พบว่า จ้านวนรถที่ผ่านเข้าออกมี
แนวโน้มเพิ่มขึน เนื่องจากมีกิจกรรมการ
ก่อสร้างเพิ่มขึน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

ตารางที่ 5.1-8 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา) โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จานวนครั้งที่
จุดเก็บตัวอย่าง
ดัชนี
ติดตามตรวจ สอบ

ผลการติดตามตรวจสอบ



ต่อสภาพแวดล้อมและสังคม โดยท้าให้ประชาชนใน
พืนที่ใกล้เคียงมีงานท้ามากขึน ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน มี
ความคิดเห็นว่า ทางโครงการนันได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและจัดกิจกรรมในชุมชนเป็นอย่างมาก
และถ้าในอนาคตมีการขยายโครงการเกิดขึนในพืนที่
นันเห็นด้วยอยู่ในระดับสูง
ส้าหรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทางชุมชน
ต้องการให้ทางโครงการสนับสนุนสิ่งของแก่ชุมชน อาทิ
เช่น แก็สหุงต้ม ทุนการศึกษา การปล่อยพันธุ์สัตว์ลงสู่
ทะเล สนับสนุนกิจกรรมของ อสม. ในการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้พิการ รวมทังต้องการให้มีการจัดการปัญหา
การจราจรที่คับคั่งและติดขัดเพื่อให้การสัญจรสะดวกขึน
ในปัจจุบันไม่พบการเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ
จากสถิติบันทึกการเจ็บป่วยของคนงาน พบว่า มี
คนงานเข้าใช้บริการห้องพยาบาลทังหมด 140 คน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการเนื่องจากการเจ็บป่วยทั่วไป โดย
ส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง

บันทึกทุกวันและ
 สถิติการเกิด

สรุปสถิติเป็นราย
อุบัติเหตุ และ
เดือนตลอด
สาเหตุของ

ระยะเวลาการ
อุบัติเหตุ
ก่อสร้าง
 สถิติการเจ็บป่วย
ของคนงานใน
โครงการ
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและ
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556
8. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

 บริเวณพืนที่โครงการ

หมายเหตุ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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บทที่ 6
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

6 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามัน
ศรีราชาของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะด้าเนินการใน 2 พืนที่ คือ คลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามัน
ศรีราชา ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครังนีจะพิจารณาเฉพาะโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา เท่านัน
ซึ่งภายหลั งการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในประเด็นที่มี การเปลี่ย นแปลงรายละเอียด โครงการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรี
ราชา ซึ่งอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถัง
เก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้
ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชาของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือเลขที่ ทส 109/838 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 พบว่ามี
ความจ้าเป็นต้องเพิ่มและปรับปรุง มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ก้าหนดไว้เดิมทังมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถน้ามาใช้
ส้าหรับกิจกรรมการก่อสร้างและด้าเนินการโครงการส่ว นที่เปลี่ยนแปลง คือ การวางท่อพาราไซลี น
เพิ่มเติม ของโครงการเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา ครังนีได้
ส่วนของโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา นัน
ยังคงรายละเอียดโครงการเดิมตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือ ทส. เลขที่1009.4/838 ลง
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในการขยายท่าเทียบ
เรือก๊าซ ถังก๊าซ และระบบที่เกี่ยวข้องของคลังก๊าซเขาบ่อยา โดยกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานผู้อนุมัติ
หรื อ อนุ ญ าตให้ ค วามเห็ น ไว้ ใ นหนั ง สื อ กรมเจ้ า ท่ า เลขที่ คค 0306.4/3611 ลงวั น ที่ 18 กั น ยายน
พ.ศ. 2556 ดังนันมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครังนีได้ผนวกรวมมาตรการฯ
ของทั งโครงการขยายท่าเทียบเรื อและก่ อสร้ างถั งเก็ บผลิ ตภั ณฑ์เพิ่ มเติ มของคลังก๊ าซเขาบ่ อยา และ
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
น้ามันศรีราชาของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ไว้ด้วยกันแล้ว ดังนันจึงสามารถน้ามาใช้เป็นมาตรการฯ
ส้าหรับโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่ อสร้า งถังเก็ บผลิต ภัณฑ์เ พิ่มเติ มของคลังก๊ าซเขาบ่อยา และ
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
น้ามันศรีราชาของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยการ
วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติมได้
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

6.1

ยูเออี

สรุ ป ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
(โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา
และโครงการปรั บ ปรุ ง ท่ า เที ย บเรื อ พร้ อ มวางท่ อ น้ า มั น ใต้ ท ะเล และก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา)
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มทั งระยะก่ อ สร้ า งและระยะด้ า เนิ น การ ภายหลั ง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซ
เขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) แสดงไว้ดังตารางที่ 6.1-1 ถึงตารางที่ 6.1-4

6-2

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-1 มาตรการทั่วไป ที่โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุ ขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายหลังการวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม
ต้องยึดถือปฏิบัติ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ต้ อ งควบคุ มให้ มีการออกแบบ
รายละเอี ย ดและการก่ อ สร้ า งต่ า งๆ เป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
รายละเอี ย ดโครงการขยายท่ า เที ย บเรื อ และก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุง
ท่ า เที ย บเรื อ พร้ อ มวางท่ อ น้ า มั น ใต้ ท ะเลและก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ของคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชา และรายงาน
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม )
ตามที่ ไ ด้ น้ า เสนอไว้ ใ นรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ

1. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทังใน
ระย ะก่ อ สร้ า งและด้ า เนิ น การ โดยว่ า จ้ า ง
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ให้ ด้าเนิน การตรวจวัดคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อ มและ
หากผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงถึงปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ทางโครงการต้อง
ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านันโดยเร็ว
ทังการปฏิบัติโดยโครงการและผู้รับเหมาต่างๆ
โดยก้ากับไว้ในสัญญาว่าจ้างงานด้วย
2. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบ
การติ ด ตามตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
ควบคุ มมลพิษ และระบบความปลอดภั ย ทุกชนิด
ทั่วทังโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครัง ตลอดระยะ
ด้าเนินการ

2. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ของโครงการขยายท่ า เที ย บเรื อ และ
ก่อ สร้างถังเก็บผลิ ตภั ณฑ์เพิ่มเติมของคลั งก๊าซเขาบ่อ ยา และ
โครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือพร้อ มวางท่อน้ามันใต้ทะเลและ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภั ณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามัน ศรีร าชา ของ
บริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) และรายงานเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดโครงการฯ (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) พร้อมทังน้า
รายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ไปก้าหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญาก่อสร้างและการด้าเนินการเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าคู่สัญญามีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-1 มาตรการทั่วไป ที่โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุ ขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายหลังการวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม
ต้องยึดถือปฏิบัติ (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. บริษั ท ปตท. จ้ากั ด (มหาชน) ต้อ งรับ ผิ ด ชอบการด้า เนิน การ
รวมทังควบคุ มดูแลและก้ากับ ให้ ผู้ อ อกแบบก่อ สร้า งและ/หรื อ
ผู้ด้าเนิน การก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้อ งกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุง
ท่ า เที ย บเรื อ พร้ อ มวางท่ อ น้ า มั น ใต้ ท ะเลและก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชาของบริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (วาง
ท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัดตลอดอายุโครงการ
4. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ต้องด้าเนินการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และด้ า เนิ น การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
ระยะเวลาที่ ก้ า หนดในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ มรวมทังจัดท้า รายงานผลการปฏิบัติต ามมาตรการ
ป้อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-1 มาตรการทั่วไป ที่โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุ ขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายหลังการวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม
ต้องยึดถือปฏิบัติ (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) มี ค วามจ้ า เป็ น ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมตามที่ได้เสนอไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับความเห็นชอบไว้แล้ ว ให้บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตด้าเนินการ ดังนี
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ าว เกิ ดผลดีต่อ สิ่ งแวดล้ อ มมากกว่าหรือ เทีย บเท่ า
มาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบไว้ แ ล้ ว ให้ ห น่ ว ยงาน
ผู้อ นุมัติห รือ อนุญาตรับจดแจ้งให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายนันๆ ต่อไป พร้อมกับ
ให้จัดท้าส้าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้ง
ไว้ แจ้งให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระส้ าคัญในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บความเห็ น ชอบไว้ แ ล้ ว ให้
หน่ ว ยงานผู้ อนุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าต จั ด ส่ งรายงานการ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วให้ ส้ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อเสนอให้
คณะกรรมการผู้ ช้ านาญการ คชก).) พิ จารณารายงานการ
วิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ชุ ดที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ค วาม
เห็ น ชอบประกอบก่ อ นด้ าเนิ น การเปลี่ ย นแปลงและเมื่ อ
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-1 มาตรการทั่วไป ที่โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุ ขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายหลังการวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม
ต้องยึดถือปฏิบัติ (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้
หน่ ว ยงานผู้ อ นุ มั ติ ห รื อ อนุ ญาตแจ้ งผลการเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่ าวให้ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ
6. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากการด้าเนินงานของโครงการขยายท่าเทียบเรือ
และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และ
โครงการปรั บปรุ งท่ าเที ย บเรื อพร้ อมวางท่ อน้ ามั น ใต้ ทะเลและ
ก่อสร้ างถั งเก็ บผลิ ตภั ณฑ์ เพิ่ มเติมของคลั งน้ ามันศรี ราชา โดย
บริ ษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะต้องตรวจสอบข้ อมูล พร้อมทัง
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้วย
ความเป็ น ธรรม และแจ้ ง ให้ ส้ า นั ก งานน โยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง
ทราบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศ
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ

การก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์

2. อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
การก่อสร้างท่าเทียบเรือหมายเลข 1A, 1B และ 2A, 3A จะตังอยู่ ในบริเวณพืนที่โครงการปัจจุบันซึ่งมีท่าเทียบเรือที่เปิดด้าเนินการ
แล้ว 3 ท่า คือท่าเทียบเรือหมายเลข 1, 2 และ 3 โดยในส่วนของ
การก่อสร้างท่าเทียบเรือจะไม่มี การถมพืนที่ยื่นออกไปในทะเลแต่
อย่างใด เป็นเพียงการก่อสร้างท่าเทียบเรือต่อเชื่อมกับสะพานท่า
เที ย บเรื อ (Jetty) เดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เท่ า นั น ซึ่ ง ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศหรือภูมิสัณฐานชายฝั่ง
การก่อ สร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์ทังถังเก็บก๊าซหุงต้มและ ถังเก็บ 1.
น้ามัน จะเกิดขึนบนพืนที่ว่างซึ่งได้มีการจัดเตรียมไว้ตังแต่เริ่มมี
การก่อสร้างคลังก๊าซเขาบ่อยา โดยจะมีการปรับพืนที่ในบริเวณที่
จะก่อ สร้างให้เรียบและได้ร ะดับ เนื่องจากลั กษณะพืนที่เดิมเป็น
พืนที่ราบอยู่แล้ว ไม่จ้าเป็นต้องมีการปรับพืนที่มากนัก จึงท้าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในระดับที่ต่้า
การก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ หมายเลข 1A, 1B และ 2A, 3A จะมี 1.
ลักษณะโครงสร้างยื่นลงไปในทะเลซึ่งกิจกรรมหลักจะด้าเนินการ
ในทะเล โดยการตอกเสาเข็มในทะเลนันจะใช้เสาเหล็กส้าเร็จรูปจึง
ไม่มีฝุ่นละอองเกิดขึนในขันตอนนี ส้าหรับกิจกรรมอื่น ๆ เป็นงาน
ที่มี ลั ก ษณะของการตัด เชื่ อ มเป็น ส่ ว นใหญ่ จึ ง ไม่ ท้ าให้ เ กิ ด ฝุ่ น
ละออง ส้าหรับก๊าซที่ เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่ อ สร้ า ง จั ด เป็ น ผลกระทบในระดั บ ต่้ า เนื่ อ งจากเป็ น เพี ย ง
แหล่งก้าเนิดขนาดเล็ก และบริเวณที่ท้าการก่อสร้างนันเป็นส่วนที่
ยื่นลงไปในทะเลซึ่งมีการระบายอากาศที่ดี จึงไม่มีการสะสมของ
มลสารแต่อย่างใด ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากการก่อสร้ าง
ท่าเทียบเรือจึงอยู่ในระดับที่ต่้า

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

ด้าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ก้าหนด

-

ตรวจสอบการท้ า งานและซ่ อ มบ้ า รุ ง เครื่ อ งจั ก รและ ยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลด
การระบายมลสารจากการสั น ดาปที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ข อง
เครื่องยนต์

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

การก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์

การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ จะเกิดขึนบนพืนที่ภายในคลังก๊าซ
เขาบ่อยา ซึ่งอาจเกิดผลกระทบดังนี
- ฝุ่นละอองจากการเตรีย มพืนที่ การปรับ หน้าดิน และ
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์แต่เนื่องจากการก่อสร้าง
จะใช้พืนที่ขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับพืนที่ทังหมด
ของคลังก๊าซเขาบ่อยา ประกอบกับพืนที่ก่อสร้างนันได้
มี ก ารปรั บ ไว้ แ ล้ ว ตั งแต่ แ รกและยั ง มี คั น ดิ น กั น จึ ง
ประเมินได้ว่าฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมดั งกล่าวจะ
ไม่ มี ผ ลกระทบด้ า นคุ ณ ภาพอากาศภายนอกพื นที่
โครงการ แต่อาจส่ งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน
ก่อสร้างได้
- ฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง จากการที่
ถนนที่ใช้เข้ า -ออกโครงการเป็น ถนนคอนกรีต ท้าให้
สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ ประกอบ
กับวัสดุที่ขนส่งไม่ใช่วัส ดุที่จะมีการฟุ้งกระจายได้ง่าย
โดยส่ วนใหญ่จะเป็นชินส่วนโลหะที่ใช้ก่อ สร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์ ผลกระทบที่เกิดขึนจึงอยู่ในระดับต่้า
- การท้างานของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและติดตัง
อุปกรณ์จะมีการระบายมลสารทางอากาศ แต่เนื่องจาก
มีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์บนพืนที่ขนาดเล็กที่มีสภาพ
เป็นพืนที่โล่ง จึงมีผลกระทบในระดับต่้า
การก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนขยาย อาจเกิดเสียงดังจากการเตรียม
พืนที่ก่อสร้าง การขนส่งวัส ดุก่อ สร้าง การก่อสร้างส่ วนประกอบ
ต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือ โดยกิจกรรมที่ท้าให้เกิดผลกระทบด้าน
เสียงมากที่สุดคือ การตอกเสาเข็ม แต่เนื่อ งจากบริเวณที่ท้าการ

3. ระดับเสียง
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.

2.

3.

4.

-

ควบคุมให้มีการเปิดพืนที่หน้างานเท่าที่จ้าเป็นเท่านันเพื่อ ลดการฟุ้ ง กระจายของฝุ่ น และท้ า การล้ อ มรั วก้ า หนด
ขอบเขตพืนที่ก่อสร้างให้ชัดเจน
ฉี ด พรมน้ า ในบริ เ วณก่ อ สร้ า ง และถนนที่ เ ข้ า สู่ พื นที่
โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2
ครัง (เช้า - บ่าย) และในช่วงอากาศแห้ง
รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะ
ท้ า ยรถตลอดเส้ น ทางการขนส่ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ฟุ้งกระจายและร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างสู่สิ่งแวดล้อม
จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกในพืนที่โครงการไม่เกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะวิ่งภายในพืนที่โครงการ

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก่ อ สร้ า งอยู่ ห่ า งจากชุ ม ชนแหลมฉบั ง ซึ่ ง เป็ น ชุ ม ชนที่ ใ กล้ ที่ สุ ด
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ดังนัน ผลกระทบด้านระดับเสียงจากการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือจึงอยู่ในระดับที่ต่้าและจะไม่ก่อให้เกิดเสีย ง
รบกวน
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ จะมีกิจกรรมที่อาจท้าให้เกิดเสียงดัง 1. การตอกเสาเข็ มหรือ การก่อสร้างที่ต้องใช้เครื่อ งจักรที่มี
ในระยะแรกของการก่อสร้าง ได้แก่ การปรับพืนที่ ก่อสร้างคันกัน
เสียงดัง ต้องมีการด้าเนินการในช่วงเวลากลางวั นเท่านัน
รอบพื นที่ ก่ อ สร้ า ง การตอกเสาเข็ ม เพื่ อ ท้ า ฐานราก จากการ
(7.00 - 18.00 น.) หรื อ ในกรณี ที่ จ้ า เป็น จะต้ อ งลดระดั บ
ประเมินพบว่ากิจกรรมการก่อสร้างท้าให้ระดับเสียงรวมที่ชุมชน
เสี ยงลงให้มากที่สุด เช่น อาจใช้วัสดุรองรับที่หั ว เสาเข็ ม
บ้านแหลมฉบัง ซึ่งเป็นชุมชนที่ใกล้ที่สุด (ห่างจากจุดก่อสร้าง 250
(Pile Cushion) เพื่อลดระดับเสียงในการตอกเสาเข็มลง
เมตร) มีค่า 60.56-64.94 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง 2. ในระยะการก่อ สร้างที่ก่อ ให้ เกิดเสีย งดัง โดยเฉพาะการ
โดยทั่วไป ที่ก้าหนดไว้ 70 dB(A)
ปรั บ พื นที่ แ ละลงฐานราก ทางโครงการต้ อ งมี ก ารแจ้ ง
ส่ว นผลกระทบด้านเสีย งรบกวนพบว่า ผลต่างของค่ าระดับการ
แก่ชุมชนใกล้เคียงให้รับทราบล่วงหน้า
รบกวนปัจจุบันและในระยะก่อ สร้าง มีค่ า 4.14 dB(A) ซึ่งไม่เกิน 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่มีเสี ยงดังมาก ๆ
เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก้ า หนดไว้ ไ ม่ เ กิ น 10 dB(A) กิ จ กรรมของ
ต้องมีการติดตังอุปกรณ์ช่วยลดระดับเสียง เช่น มีการปิด
โครงการจึงไม่ท้าให้เกิดเสียงรบกวนต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ครอบ รวมทังต้องมีการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงเครื่องจักร
และอุ ป กรณ์ ใ นการก่ อ สร้ า งอย่ า งสม่้ า เสมอ เช่ น มี ก าร
หล่ อ ลื่ น ที่ เ พี ย งพอ มี ก ารขั น ยึ ด ชิ นส่ ว นต่ า ง ๆ ให้ แ น่ น
เพื่อลดระดับเสียงที่จะเกิดขึน
4. ก้ากับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ลดผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด
5. ตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอย่าง
สม่้าเสมอ เพื่อให้เครื่องยนต์และส่วนบรรทุกอยู่ในสภาพดี
ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงที่จะเกิดขึน และจ้ากัดความเร็วของ
รถบรรทุกที่ใช้ในโครงการ

ตรวจวัด : ระดับเสียงในขณะที่มีการตอกเสาเข็ม
จุดตรวจวัด : จ้านวน 2 จุด (ดังรูปที่ 6.1-5)
- บริ เ วณริ ม รั วโครงการใกล้ กั บ อาคาร
ส้านักงาน
- บริเวณชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ดัชนีตรวจวัด :
- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (LAeq 1 hr)
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90)
ระยะเวลาตรวจวัด : 1 ครัง 3 วันต่อเนื่อง
(ในขณะที่มีการตอกเสาเข็ม)
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 25,000 บาท/ครัง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

4. ธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

สภาพทางธรณีวิทยาของพืนที่โครงการเป็นหินดินดาน หินปูนและ
ทราย ซึ่งกิจกรรมในระยะก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพทาง
ธรณีวิทยา คือ การตอกเสาเข็ม โดยการก่อสร้างขยายท่าเทียบเรือ
จะใช้เสาเข็มลึกประมาณ 40 เมตร การก่อสร้างถั งเก็บผลิตภัณฑ์
จะใช้เสาเข็มลึกประมาณ 6 เมตร ตอกลงไปใต้ชันดินจนถึงชันหิน
แข็ง โดยไม่มีการขุดเจาะหรือระเบิดชันหินกิจกรรมการก่อสร้างจึง
ส่งผลกระทบต่อสภาพทางธรณีวิทยาในระดับต่้า
การก่อสร้างท่าเทียบเรือในทะเลจะมีคนงานสูงสุดวันละ 100 คน
ส่วนบนฝั่งจะมีการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์บนพืนที่ว่างในลานถัง
ซึ่งจะมีคนงานก่อสร้างสูงสุดวันละ 50-120 คน ทังนีกิจกรรมการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์จะมีจ้านวนคนงานสูงสุด
370 คน/วัน โดยคนงานเหล่านีไม่มีการพักอาศัยในพืนที่โครงการ
ดั ง นั น น้ า เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ นจึ ง เป็ น น้ า เสี ย ที่ เ กิ ด จากการล้ า ง
เครื่องมือ อุปกรณ์ การใช้ห้องน้าห้องส้วม เป็นส้าคัญ นอกจากนี
ในระหว่างการเปิดหน้าดิน เพื่อ ปรับพืนที่และลงฐานรากของถัง
อาจเกิดการชะล้างหน้าดินโดยฝน ซึ่งหากปล่อยให้ระบายออกโดย
ไม่มีการควบคุมอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าในแหล่งรองรับได้

5. น้าผิวดิน
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ก้าหนด

-

1. ก้าหนดให้มีการจัดเตรียมห้องน้า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
และมีระบบบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป เพื่ อบ้าบัดน้าเสียให้ได้
ตามมาตรฐานน้าทิงก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยต้องมี
ปริมาณเพียงพอแก่คนงานก่อสร้างในอัตราไม่น้อยกว่า 1
ห้องต่อคนงาน 15 คน
2. ก้าหนดให้ ห้ อ งน้ าห้ อ งส้ ว มต้อ งมีร ะยะห่ างจากแหล่ งน้ า
ผิวดิน ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
3. ก้าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรม
การก่ อ สร้ า งอย่ า งสม่้ า เสมอ เพื่ อ ป้ อ งกั น การรั่ ว ไหล
ปนเปื้อนของน้ามันลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
4. ห้ามล้างวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างใน
แหล่ ง น้า ผิ ว ดิน และห้ า มระบายน้ า ทิงจากกิ จ กรรมของ
คนงานหรือกิจกรรมการก่อสร้างใด ๆ ลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
โดยไม่ผ่านการบ้าบัด

ตรวจวิเคราะห์: คุณภาพน้าผิวดิน
จุดตรวจวัด : จ้านวน 1 จุด (ดังตารางที่ 6.1-1)
- บ่อสามเหลี่ยมของคลังก๊าซเขาบ่อยา
ดัชนีตรวจวัด :
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ออกซิเจนละลาย (DO)
- บีโอดี (BOD)
- น้ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)
- ค่าทีดีเอส (TDS)
- สารแขวนลอยทังหมด (TSS)
ระยะเวลาตรวจวัด :
- ในช่วงที่มีการปรับหน้าดิน ลงฐานรากการ
ก่อสร้างถัง ตรวจวิเคราะห์เดือนละ 1 ครัง
- ในช่วงการก่อสร้างอื่น ๆ ตรวจวิเคราะห์ทุก
3 เดือน จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
5.

6.
6. น้าทะเล
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
การปรับพืนที่ก่อสร้างต้องระวังไม่ให้ดิน/วัสดุ ถูกชะพาลงสู่ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ระบบระบายน้า ซึ่งอาจเป็น ผลกระทบต่อ คุ ณภาพน้าใน ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 6,500 บาท/ครัง
แหล่งรองรับน้าได้
(รวมคลังน้ามันศรีราชา)
วัสดุส่วนเกินต้องน้าไปทิงในที่ที่ก้าหนด มีการจัดการตาม
หลักวิชาการ ห้ามเทลงในบริเวณแหล่งน้าผิวดิน
ใช้หลักการของ Green Construction โดยเลือกเทคนิคการ ตรวจวัด : ความขุ่นของน้าจากการก่อสร้างในทะเล
ก่อสร้างที่จะเกิดของเสียน้อยที่สุด โดยการเลือกใช้ชินส่วน จุดตรวจวัด : จ้านวน 6 จุด (ดังรูปที่ 6.1-3)
ส้าเร็จรูปที่ผลิตมาจากโรงงานที่มีการควบคุมการผลิตที่ดี ดัชนีตรวจวัด : สารแขวนลอย (SS)
มีของเสียน้อยกว่าการผลิตในสนาม
ระยะเวลาตรวจวัด : สัปดาห์ละ 1 ครัง ในช่วงที่มีงาน
ก้าหนดให้ใช้ชินส่วนส้าเร็จรูป Pre-Cast Concrete ในการ ก่อสร้างในทะเล
ก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตท่าเทียบเรือ เช่น ตัวสะพาน ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
และทางเดิน โครงสร้างคาน (Trestle Pier) และคานขวาง ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 16,000 บาท/ครัง
เพื่อลดโอกาสเกิดการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างลงสู่ทะเล
ตรวจวิเคราะห์ : คุณภาพน้าทะเล
การขนย้ ายวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งให้ ปิ ด คลุ ม มิด ชิ ด ระวัง การหก จุดตรวจวัด : จ้านวน 5 จุด (ดังรูปที่ 6.1-3)
ตกหล่นในน้า
ดัชนีตรวจวัด :
ห้ามทิงเศษวัสดุก่อสร้างใด ๆ ลงในทะเล
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
ห้ามทิงหรือ ปล่ อ ยน้ามัน ของเหลวที่ปนเปื้อ นน้ามันของ
- ความโปร่งใส (Transparency)
เครื่องจักรกลก่อสร้าง ยานพาหนะในการก่อสร้างลงสู่ทะเล
- ออกซิเจนละลาย (DO)
มีมาตรการในการป้องกัน ผลกระทบในกรณีการก่อสร้าง
- ความเค็ม (Salinity)
ด้วยระบบเทคอนกรีตหล่อในที่ (Cast In-situ) ดังนี
- บีโอดี (BOD)
- น้ามันหรือไขมันบนผิวน้า (Floatable Oil &
Grease)
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 30,000 บาท/ครัง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างขยายท่าเทียบเรือ ตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น การ 1.
สร้ า ง Platform เชื่ อ มสะพานท่ า เรื อ เดิ ม สร้ า งสะพานท่ า เรื อ
คอนกรีต ติดหลักผูกเรือ เคลื่อนย้ายเครื่องจักร อาจเกิดผลกระทบ
จากน้าเสียจากคนงานก่อสร้างและน้าเสียปนเปื้อนน้ามันการหก
ตกหล่ น ของคอนกรี ต ผสม/เศษวั ส ดุ ล งไปในน้ า ทะเล หรื อ การ 2.
ระบายทิงของเสียจากเรือ หรือยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างลง
ในน้าทะเล แต่ถือเป็นผลกระทบระดับต่้าเนื่องจากสามารถก้าหนด
มาตรการในการจัดการได้
3.
กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเลโดยตรงคือ
การตอกเสาเข็มในทะเล ซึ่งจะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอน 4.
จากพืนท้องน้า แพร่กระจายไปตามกระแสน้า (กล่าวรายละเอียด 5.
ในหัวข้อสมุทรศาสตร์)
6.

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

7. สมุทรศาสตร์
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ

6-12

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ก้า หนดให้ ผู้ รั บเหมาเสนอแผนขั นตอนและวิ ธีก าร
ท้างานก่อสร้างท่าเรือ รวมถึงขันตอนการเทคอนกรีต
ในทะเล เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ด้าเนินการก่อสร้าง
และควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามขันตอนและ
วิธีการก่อสร้างดังกล่าวอย่างเข้มงวด
- ป้องกันการหกหล่นของคอนกรีตลงสู่ทะเลด้วย การ
ใช้แบบเทคอนกรีตที่ทันสมัยไม่มีรอยรั่ว หรือมีการอุด
รอยรั่วอย่างแน่นหนา และพืนของแบบเทคอนกรีตจะ
มีการปูหรือติดตังแผ่นพืนให้กว้างขึนรองรับในกรณี
ใด ๆ ที่คอนกรีตรั่วออกมาจากแบบ และมีการรองรับ
ด้ า นล่ า งของแบบหล่ อ ด้ ว ยผ้ า ใบหรื อ กระสอบอี ก
ชันหนึ่ง
ผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ ที่อาจเกิดจากการก่อสร้างได้มี 1. ออกแบบเสาตอม่อท่าเทียบเรือเป็นเสาเหล็กทรงกระบอก
การพิจารณาการขึนลงของน้า การไหลเวียนของกระแสน้า และ
ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การไหลเวี ย นของกระแสน้ า ทะเล
การคาดการณ์การฟุ้งกระจายของตะกอนจากการตอกเสาเข็มซึ่ง
น้ อ ยมาก และการตอกเสาเข็ ม ก่ อ ให้ เ กิ ด ตะกอนใน
จากผลการศึ ก ษาการฟุ้ ง กระจายของตะกอนในการก่ อ สร้ า ง
ท้องทะเลต่้า
ท่าเทียบเรือ 1A 1B และ 2A 3A สรุปได้ว่า ที่ต้าแหน่งการก่อสร้าง 2. การตอกเสาเข็ มต้องด้าเนิน การอย่ างระมัดระวัง เพื่อ ลด
Platform จะท้าให้ความเข้มข้นของตะกอนสูงสุดเท่ากับ 160 ppm
การฟุ้งกระจายของตะกอน และควบคุมให้การตอกเสาเข็ม
และ 670 ppm เมื่อพิจารณาความเข้มข้นของตะกอนไม่น้อยกว่า
เสร็จในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้
10 ppm พื นที่ ก ารฟุ้ ง กระจายมากที่ สุ ด ไม่ เ กิ น 0.20 และ 0.23
ตารางเมตร ตามล้าดับ ซึ่งจะอยู่ในบริเวณพืนที่โครงการเท่านัน
โดยตะกอนที่ฟุ้งกระจายขึนมาจะตกลงสู่ท้องทะเลจนหมดในเวลา
ไม่เกิน 6 ชั่วโมงหลังจากหยุดตอกเสาเข็มในแต่ละวัน จากการที่
สภาพปัจจุบันในบริเวณนีเป็นท่าเทียบเรือและแอ่งจอดเรือของเขต
ท่าเรือศรีราชา ไม่มีพืนที่อ่อนไหวต่อการรับ ผลกระทบ นอกจากนี

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ใช้มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเล คือ
ตรวจวัด : ความขุ่นของน้าจากการก่อสร้างในทะเล
จุดตรวจวัด : จ้านวน 6 จุด (ดังรูปที่ 6.1-3)
ดัชนีตรวจวัด : สารแขวนลอย (SS)
ระยะเวลาตรวจวัด : สัปดาห์ละ 1 ครัง
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 16,000 บาท/ครัง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

ในสภาพความเป็นจริงการตอกเสาเข็มในทะเลจะไม่สามารถท้าได้
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเรือที่ใช้ในการตอกเสาเข็มมักจะถูกคลื่น
และลมพัดให้ออกไปจากต้าแหน่งที่ต้องการ ดังนัน จึงจ้าเป็นต้อง
หยุดตอกเป็นระยะ เพื่อน้าเรือกลับมายังต้าแหน่งที่ต้องการก่อน
เริ่มตอกต่ อ ไป ดังนันปริมาณตะกอนที่ฟุ้งกระจายจะน้อ ยกว่าที่
ค้านวณได้จากแบบจ้าลอง
พืนที่โครงการตังอยู่ภายในพืนที่ของคลังก๊าซเขาบ่อยา ไม่มีการ
8. นิเวศวิทยาบนบก
แผ้ ว ถางพื นที่ โ ดยรอบโครงการเพิ่ ม เติ ม นอกจากนี ในรั ศ มี 5
คลังก๊าซเขาบ่อยา
กิโลเมตรรอบพืนที่โครงการ ส่วนมากเป็นพืนที่เอกชน พืนที่ทหาร
การก่อสร้างถังเก็บ
และพืนที่ที่มีการท้า อุตสาหกรรมและเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน
ผลิตภัณฑ์
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะไม่ท้าให้เกิด ผลกระทบ
ต่อสภาพนิเวศวิทยาบนบกแต่อย่างใด
9. นิเวศวิทยาทางทะเลและ ผลกระทบต่อระบบนิเวศน้าทะเล
การก่อสร้างท่าเรือ 1A และ 1B มีความเข้มข้นของตะกอนสูงสุด
ชายฝั่ง
160 ppm ซึ่งเกิดขึนในวันที่มีน้าลงต่้าสุด เป็นผลให้ความเข้มข้น
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ของตะกอนที่เกิดขึนระหว่างการตอกเสาเข็มมีค่าสูง ประเมินว่า
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชน้อยมาก
และพืนที่การฟุ้งกระจายที่มากที่สุดเมื่อ พิจารณาที่ความเข้มข้ น
ของตะกอน 10 ppm เท่ากับ 0.20 ตร.กม. ซึ่งได้รับผลกระทบไม่
มากนักและความเร็วของกระแสน้า สูงสุดจากการตรวจวัดเท่ากับ
0.37 เมตร/วินาที จะเป็นตัวช่วยพัดพาตะกอนให้เจือจางลงและ
พัดพาแพลงก์ต อนพืช และแพลงก์ต อนสัต ว์จากพืนที่ที่ไม่ไ ด้รับ
ผลกระทบเข้ า มาแทนที่ อี ก ทั งการตอกเสาเข็ ม จะทยอยกั น
ด้ า เนิ น การท้ า ให้ มี ก ารฟุ้ ง ของตะกอนและเจื อ จางไปได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

-

ใช้มาตรการเช่นเดียวกับคุณภาพน้าทะเล คือ
1. ใช้หลักการของ Green Construction โดยเลือกเทคนิคการ
ก่อสร้างที่จะเกิดของเสียน้อยที่สุด โดยการเลือกใช้ชินส่วน
ส้าเร็จรูปที่ผลิตมาจากโรงงานที่มีการควบคุมการผลิตที่ดี
มีของเสียน้อยกว่าการผลิตในสนาม
2. ก้าหนดให้ใช้ชินส่วนส้าเร็จรูป Pre-Cast Concrete ในการ
ก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตท่าเทียบเรือ เช่น ตัวสะพาน
และทางเดิน โครงสร้างคาน (Trestle Pier) และคานขวาง
เพื่อลดโอกาสเกิดการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างลงสู่ทะเล
3. การขนย้ายวัสดุก่อสร้างให้ปิดคลุมมิดชิด ระวังการ หก
ตกหล่นในน้า
4. ห้ามทิงเศษวัสดุก่อสร้างใด ๆ ลงในทะเล

ตรวจวิเคราะห์: สภาพนิเวศวิทยาทางทะเล
จุดตรวจวัด : จ้านวน 5 จุด โดยเป็นจุดเดีย วกับการ
ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้าทะเล (ดังรูปที่ 6.1-3)
ดัชนีตรวจวัด :
- แพลงก์ตอนพืช
- แพลงก์ตอนสัตว์
- สัตว์ทะเลหน้าดิน
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 75,000 บาท/ครัง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ส่วนการก่อสร้างท่าเรือ 2A และ 3A จากข้อมูลแบบจ้าลองการฟุ้ง 5. ห้ามทิงหรือ ปล่ อ ยน้ามัน ของเหลวที่ปนเปื้อ นน้า มันของ
กระจายของตะกอนจากการตอกเสาเข็ ม มี ค วามเข้ ม ข้ น ของ
เครื่องจักรกลก่อสร้าง ยานพาหนะในการก่อสร้างลงสู่ทะเล
ตะกอนสูงสุดคือ 670 ppm เมื่อพิจารณาความเข้มข้นของตะกอน 6. มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบในกรณีการ ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 10 ppm พืนที่การฟุ้งกระจายมากที่สุ ดไม่เกิน 0.23
ด้วยระบบเทคอนกรีตหล่อในที่ (Cast In-situ) ดังนี
ตารางเมตร ประเมินว่าส่งผลกระทบต่อ การสั งเคราะห์แสงของ
- ก้า หนดให้ ผู้ รั บเหมาเสนอแผนขั นตอนและวิ ธีก าร
แพลงก์ตอนพืชน้อยมาก ซึ่งความเร็วของกระแสน้าและการด้าเนิน
ท้างานก่อสร้างท่าเรือ รวมถึงขันตอนการเทคอนกรีต
ทยอยตอกเสาเข็มจะช่วยให้การฟุ้งกระจายของตะกอนเจือจางลง
ในทะเล เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ด้าเนินการก่อสร้าง
ไป
และควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามขันตอนและ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศพืนท้องทะเล
วิธีการก่อสร้างดังกล่าวอย่างเข้มงวด
- ในการก่อสร้างท่าเรือ 1A 1B 2A และ 3A จะมีการตอกเสาเข็ม
- ป้องกันการหกหล่นของคอนกรีตลงสู่ทะเลด้วย การ
จ้านวน 234 ต้น ท้าให้ เสียพืนที่ท้องทะเลเพียง 50 ตร.ม. แต่
ใช้แบบเทคอนกรีตที่ทันสมัยไม่มีรอยรั่ว หรือมีการอุด
เมื่อมีการลงเสาเข็มใหม่ในน้าทะเล จะมีสิ่งมีชีวิตที่เกาะติดเข้า
รอยรั่วอย่างแน่นหนา และพืนของแบบเทคอนกรีตจะ
มาอาศัย และเป็นแหล่ งหลบซ่อนของสัต ว์ทะเลหน้าดิน ส่ ว น
มีการปูหรือติดตังแผ่นพืนให้กว้างขึนรองรับในกรณี
ปริมาณการฟุ้งกระจายของตะกอนจากการตอกเสาเข็ม เมื่อมี
ใด ๆ ที่คอนกรีตรั่วออกมาจากแบบ และมีการรองรับ
การตกตะกอนลงบนพืนท้องทะเลจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล
ด้ า นล่ า งของแบบหล่ อ ด้ ว ยผ้ า ใบหรื อ กระสอบอี ก
หน้าดินน้อยมาก เนื่องจากสัตว์ทะเลหน้าดินที่พบชนิดเด่นเป็น
ชันหนึ่ง
สั ต ว์ ที่ กิ น ตะกอนดิ น เป็ น อาหาร มี ค วามทนทานต่ อ การ
ตกตะกอนในอัตราสูง
- ผลกระทบจากการตกหล่น ของคอนกรีตผสมหรือการระบาย
ของเสียจากเรือหรือยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างลงในทะเล
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
10. ผังเมืองและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

11. การประมงและการ
เพาะเลียงสัตวน้า
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
พื นที่ โ ครงการอยู่ ใ นเขตเทศบาลนครแหลมฉบั ง ซึ่ ง เป็ น พื นที่ เป้ า หมายของการพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ตาม
โครงการพัฒนาพืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของ อบพ. ที่
ก้า หนดให้ มี กิจ กรรมหลั ก 3 ประเภท คื อ ท่ าเรือ พาณิช ย์ นิ ค ม
อุตสาหกรรมและชุมชนเมืองใหม่ ในปัจจุบันที่ดินบริเวณชายฝั่ง
ทะเลของเทศบาลเป็นท่าเรือพาณิชย์อยู่แล้ว ถัดจากบริเวณชายฝั่ง
เข้ ามาเป็น การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ การอุต สาหกรรม และเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ดังนันกิจกรรมที่
เกิดขึนในโครงการจึงไม่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิม
ของพืนที่
กิจกรรมในระยะการก่อสร้างท่าเทีย บเรือที่อ าจส่งผลกระทบต่อ 1.
ทรัพยากรประมง ได้แก่ การตอกเสาเข็ม แต่เนื่องจากปริมาณการ
ฟุ้งกระจายตะกอนจากการตอกเสาเข็มมีความเข้มข้นสูงสุดที่พบ
คื อ 160-670 ppm ประกอบกับ ในโครงการไม่ มีก ารขุ ด ลอกแต่ 2.
อย่ างใด ตะกอนที่เกิดขึ นจะแพร่กระจายออกไปถึงระดับความ
เข้ มข้ น 10 ppm ที่ร ะยะสูงสุ ดที่ได้จากการประเมิน ใน Scenario
ต่าง ๆ คือ ไม่เกิน 0.20 และ 0.23 เมตร จากจุดตอกเสาเข็ม ซึ่งยัง
อยู่ ในบริเวณท่าเทีย บเรือ ของบริษัทฯ ดังนันผลกระทบจากการ
ตอกเสาเข็มต่อทรัพยากรประมงจึงเกิดขึนในระดับต่้าถึงปานกลาง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

มีการประชาสัมพันธ์แจ้งการด้าเนินงานในแต่ละขันตอนให้ ชุมชนรับทราบ โดยเฉพาะกลุ่มชาวประมงในพืนที่ เพื่อลด
โอกาสในการเกิดอันตรายขึนกับเรือประมงขนาดเล็ก
จัดช่องหรือทางที่เรือประมงขนาดเล็กสามารถลอดผ่านใต้
สะพานท่าเทียบเรือโดยไม่ต้องอ้อมสะพานท่าเทียบเรือใน
ปัจจุบัน โดยช่อ งทางดังกล่ าวจะมีความสู งไม่น้อ ยกว่า 5
เมตร จากระดับ น้า ทะเลขึ นสู งสุ ด โดยจั ดให้ มี ป้า ยบอก
อย่างชัดเจนทังในเวลากลางวันและกลางคืน

ปัจจุบันพืนที่ท่าเทียบเรือเป็นพืนที่หวงห้ามในการเข้ามาท้าการ
ประมง แต่ได้มีการอนุโลมให้เรือประมงขนาดเล็กเข้ามาได้ ส่วนใน
การก่อ สร้างท่าเทีย บเรือ จะมีการจ้ากัดขอบเขตในการก่อ สร้าง
อย่างชัดเจน โดยก้าหนดจุดปลอดภัยไว้ประมาณ 200-300 เมตร
ซึ่งเรือประมงจะเข้ามาในระยะดังกล่าวไม่ได้
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

12. การระบายน้าและการ
ป้องกันน้าท่วม
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ทังถังเก็บก๊าซ LPG Propane Butane
และถังเก็บน้ามัน จะเกิดขึนบนพืนที่ขนาดเล็กภายในคลังฯ ที่อยู่บน
ฝั่ง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการประมงและเพาะเลียงสัตว์น้า
น้าเสียที่เกิดขึนจะเกิดจากน้าใช้ในการอุปโภคของคนงานก่อสร้าง และน้าทิงจากการก่อสร้าง จากการประเมินช่วงที่คนงานก่อสร้าง
เข้ามาปฏิบัติงานในพืนที่มากที่สุด คือ ช่วงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และการก่อสร้างถังเก็บโพรเพนและบิวเทนโดยมีน้าเสี ยจากการ
อุปโภคของคนงานก่อสร้างรวมทุกพืนที่ 17.76 ลบ.ม./วัน น้าเสียที่
เกิดจากห้องน้าห้องส้วมบนฝั่ง จะถูกบ้าบัดก่อนส่งไปยังรางระบาย
น้า ลงสู่บ่อสามเหลี่ยมขนาด 11,000 ลบ.ม.ของโครงการ ซึ่งกล่าว
ได้ ว่ า ปริ มาณน้ า ที่ ต้ อ งร ะบายล งมี ไ ม่ ม าก เมื่ อ เที ย บกั บ
ความสามารถในการรองรั บของบ่ อ รวมถึ งในกรณี ที่ ต้ อ งมี การ
ระบายออกสู่ภายนอก

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

ส่วนน้าทิงที่เกิดจากการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ จะมีปริมาณไม่
มากนัก นอกจากนีจะมีการก่อสร้างระบบระบายน้าชั่วคราวเชื่อมต่อ
กับระบบระบายน้าเดิมของ คลังก๊าซเพื่อรวบรวมน้าไปยังรางระบาย
น้าของคลังต่อไป ในกรณีที่ฝนตกประเมินว่าจะไม่ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบระบายน้าจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากพืนที่
ก่อสร้างถัง จะอยู่ภายในคันดิน/คันคอนกรีต จึงมีระดับต่้ากว่าผิวดิน
ปกติ จึงไม่เกิดการชะพาหรือไหลนองของน้าฝนจากพืนที่ก่อสร้าง
ออกสู่ภายนอก
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

13. การคมนาคมทางบก
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึนจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างและ
เครื่องจักรและรถรับส่งคนงานก่อสร้าง ช่วงที่มีปริมาณรถเข้ามาใน
พืนที่โครงการมากที่สุด คือ ช่วงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและการ
ก่อ สร้างถังเก็บ โพรเพน และบิว เทน ท้าให้ มีป ริมาณรถบรรทุ ก
เพิ่มขึนรวม 10 คัน/วัน (เฉพาะวันที่มีการขนส่ง) และมีปริมาณรถ
ขนส่งพนักงานเพิ่มขึนประมาณ 40 คัน/วัน (เฉพาะช่วงเช้า –เย็น)
โดยเส้น ทางที่ใช้ในการขนส่ งได้แก่ ถนนทางหลวงหมายเลข 3
หรื อ หมายเลข 7 (ปั จ จุ บั น มี ค่ า V/C ratio 0.14-0.51) ก่ อ นเข้ า สู่
ถนนสุขาภิบาล 7 (มีค่า V/C ratio 0.08-0.11) เพื่อเข้ าสู่ คลังก๊าซ
เขาบ่อยา ซึ่งเส้ นทางที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณรถที่เพิ่มขึ น
มากที่สุด คือ ถนนสุขาภิบาล 7 เนื่องจากมีช่องทางจราจรเพียง 2
ช่อ งจราจร แต่เมื่อพิจารณาสภาพการจราจรของถนนที่มีความ
คล่ อ งตั ว สู ง ประเมิ น ว่ า ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ เส้ น ทาง
การจราจรที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ

1. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน
2. ควบคุ ม ให้ พ นั ก งานขั บ รถบรรทุ ก ปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด และกวดขันมาตรการด้านความปลอดภัยใน
การขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3. ควบคุ ม น้ า หนั ก ของรถบรรทุ ก ไม่ ใ ห้ บ รรทุ ก เกิ น พิ กั ด ที่
กฎหมายก้าหนดไว้
4. จัดพืนที่จอดรถบรรทุกภายในโครงการ เพื่อให้ รถบรรทุก
จอดรอ โดยห้ามจอดรอริมถนนด้านหน้าโครงการ
5. จ้ากัดความเร็วรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักร และรถ
รับส่ งคนงานก่อสร้างต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน
พืนที่โครงการและไม่เกิ น 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่ าน
พืนที่ชุมชน และต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนดเมื่อแล่น
ในถนนสาธารณะทั่วไป
6. ต้ อ งใช้ ผ้ า ใบหรื อ วั ส ดุ ที่ เ หมาะสมปิ ด คลุ ม ทุ ก ครั ง เพื่ อ
ป้ อ งกั น การตกหล่ น ของเศษวั ส ดุ บ นถนน ซึ่ ง จะเป็ น
อุปสรรคต่อการจราจร
7. รถบรรทุ กของโครงการต้ อ งติ ดป้า ยหรื อ สติ๊ กเกอร์ และ
แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ตัวถังรถให้เห็นชัดเจน ว่าเป็น
รถของโครงการ เพื่อที่ชุมชนจะได้ช่วยควบคุมผู้รับเหมาให้
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่

อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากปัจ จุบั น คลั งก๊ าซเขาบ่อ ยามีการขนส่ ง
ผลิ ต ภั ณฑ์ทางรถบรรทุกอยู่ แล้ ว ดังนัน ปริมาณรถที่เพิ่มขึ นใน
ระยะก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านฝุ่นละออง ด้านการ
กี ด ขวางการจราจร และอาจเป็ น สาเหตุ ท้ า ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้
โดยเฉพาะการขนส่งเครื่องจักรหรือวัสดุขนาดใหญ่

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
บั น ทึ ก ปริ ม าณการจราจรทางบกของโครงการ
(จ้า นวนเที่ย ว ขนาดรถบรรทุ ก และประเภทวั ส ดุ ที่
ขนส่ง) รวมถึงเส้นทางการเดินทางและสถิติการเกิด
อุบัติเหตุเนื่องจากยานพาหนะของโครงการ
ระยะเวลา : บันทึกทุกวันและสรุปผลเป็นรายเดือน
ตลอดระยะการก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ : ผู้รับเหมาจัดท้าบันทึกและรายงานให้
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

14. การคมนาคมทางน้า
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

ในการก่อ สร้ างท่ าเทีย บเรือจะมี การขนส่ งวัส ดุก่ อสร้าง ทางเรื อ
ประมาณวันละ 5 ล้ า เฉพาะวันที่มีการขนส่ ง ทังนี ในเขตท่าเรื อ
ศรีราชามีปริมาณเรือประมาณปีละ 11,971 ล้า หรือเฉลี่ยเดือนละ
ประมาณ 998 ล้า (ศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล,
2556) เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกัน พบว่า ในระยะก่อสร้างจะท้าให้มี
ปริมาณเรือเพิ่มขึนไม่มาก ทังนีพืนที่บริเวณนีอยู่ในเขตบังคับการ
น้ า ร่ อ งและเรื อ ที่ เ ข้ า ออกจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของ
กรมเจ้าท่าอย่ างเคร่งครัด กิจกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือของ
โครงการ ก็อยู่ภายใต้การอนุญาตและก้ากับดูแลของกรมเจ้าท่า เรือ
Barge ที่ใช้ในงานก่อสร้างของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ยังต้อง
ปฏิบัติต ามข้ อบั งคั บของทางบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ด้ว ย
ดังนันจึงสามารถก้าหนดแผนงานและกฎระเบียบในการบริหาร
จัดการที่เป็นการป้องกันผลกระทบได้ประเมินได้ว่าปริมาณเรื อที่
เพิ่มขึนจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือของคลังก๊าซเขาบ่อยาจะอยู่ใน
ระดับต่้า
กิ จ กรรมการตอกเสาเข็ ม จะด้ า เนิ น การอยู่ ภ ายในบริ เวณที่ จ ะ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการเท่านัน จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการเดินเรือในเขตท่าเรือศรีราชา รวมทังยังได้ก้าหนดให้มีการ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. เส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ ทางบก ของผู้รับเหมา
โดยเฉพาะการขนส่ ง ชิ นส่ ว น Pre-Cast Concrete ที่ มี
น้าหนักมาก จากโรงงานผลิตจนถึงพืนที่ก่อสร้าง จะต้อง
ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากบริ ษั ท ปตท. จ้ า กัด (มหาชน)
ก่อน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนแหล่งท่องเที่ยว และ
การจราจรในปัจจุบัน
1. ในการก่อสร้างท่าเทียบเทียบเรือ ต้องมีการวางทุ่นแสดง
ขอบเขตและติดไฟกระพริบให้เห็ นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ
ในเวลากลางคืน
2. เส้ น ทางการขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ ทางทะเล ของ
ผู้ รั บ เหมา โ ดย เฉพาะการ ขน ส่ ง ชิ น ส่ ว น Pre-Cast
Concrete ที่ มี น้ า หนั ก มาก จากโรงงานผลิ ต จนถึ ง พื นที่
ก่ อ สร้ า ง จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากบริ ษั ท ปตท.
จ้ า กั ด (มหาชน) ก่ อ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชน
แหล่งท่องเที่ยว และการจราจรในปัจจุบัน
3. ผู้ท้าการขนส่งวัสดุก่อสร้างทางเรือ ต้องมีใบอนุญาตพร้อม
มี ป ระสบการณ์ ใ นการเดิ น เรื อ และต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
4. โครงการต้อ งอ้านวยความสะดวกให้ กับเรือ บรรทุกวัส ดุ
ก่อ สร้าง ทังการจอดและการขนย้ ายวัส ดุก่อ สร้างในเขต
พืนที่โครงการ
5. ต้อ งมีการแจ้งให้ กับประชาชนในพืนที่รับทราบเกี่ย วกับ
ขันตอน ระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม
ชาวประมงในพืนที่

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บันทึกปริมาณการจราจรทางน้าของโครงการ (จ้านวน
เที่ ย ว ขนาดเรือ และประเภทวั ส ดุ ที่ข นส่ ง) รวมถึ ง
เส้ น ทางการเดิ น ทางและสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
เนื่องจากยานพาหนะของโครงการ
ระยะเวลา : บันทึกทุกวันและสรุปผลเป็นรายเดือน
ตลอดระยะการก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ : ผู้รับเหมาจัดท้าบันทึกและรายงานให้
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

15. น้าใช้
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ติดสัญญาณไฟในบริเวณพืนที่ก่อสร้างในทะเลเพื่อให้เห็นขอบเขต 6. จัด ช่อ งทางให้ เรื อ ประมงขนาดเล็ ก สามารถลอดผ่ านใต้
การก่อสร้างที่ชัดเจน โดยเฉพาะกับเรือประมงขนาดเล็กที่มักเข้ามา
สะพานท่าเทียบเรือได้โ ดยไม่ต้องอ้อ ม ช่องทางดังกล่าว
ท้าประมงใกล้ชายฝั่ง ดังนัน การก่อสร้างโครงการจึงไม่ก่อให้เกิด
ต้องมีค วามสูงไม่น้อ ยกว่า 5 เมตร จากระดับน้าทะเลขึ น
ผลกระทบต่อการคมนาคมทางน้าอย่างมีนัยส้าคัญ
สูงสุด โดยจัดให้มีป้ายบอกอย่างชัดเจนทังในเวลากลางวัน
และกลางคืน
7. ก้ากับดูแลให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทัง
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด
ช่วงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และการก่อสร้างถังเก็บก๊าซโพรเพน 1. รณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้น้า และตรวจการใช้น้าไม่ และบิวเทน เป็นช่วงที่มีคนงานเข้ามาปฏิบัติงานในพืนที่มากที่สุด
ปล่อยให้รั่วไหลทิง
โดยมีจ้านวนคนงานสูงสุดรวม ประมาณ 370 คน โดยคนงาน
ทังหมดจะพักอาศัยอยู่ภายนอกพืนที่โครงการ โดยน้าใช้ในช่ว ง
ระยะก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ น้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ของคนงานก่อสร้างปริมาณ 22.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้าใช้ใน
กิจกรรมการก่อสร้างถัง เช่น น้าล้ างอุปกรณ์ เครื่อ งมือ เป็น ต้น
ประเมินว่าจะมีการใช้น้าในปริมาณที่ต่้า โดยแหล่งน้าที่ใช้มาจาก
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยซือน้าดิบมาจากบริษัทจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน) (EAST
WATER) เนื่องจากความต้องการใช้น้ามีค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบ
กับความสามารถในการจ่ายน้าของนิค มอุตสาหกรรม แหลม
ฉบั ง นอกจากนี ประชาชนส่ ว นใหญ่ ใ นพื นที่ ยั ง ใช้ น้ า เพื่ อ การ
อุปโภคบริโภคจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ซึ่งเป็น
แหล่ ง น้ า ใช้ ที่ ต่ า งจากแหล่ ง น้ า ที่ น้ า มาใช้ ใ นโครงการ ดั ง นั น
กิจกรรมในระยะก่อ สร้างจะท้าให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้าใน
ระดับต่้า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

16. พลังงานไฟฟ้า
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

จะมีเพียงการใช้ไฟฟ้าส้าหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ไฟฟ้าส้าหรับส่องสว่าง ซึ่งมีปริมาณไม่สูงนัก โดยใช้จากสถานีจ่าย
ไฟฟ้าของคลังฯ ซึ่งรับไฟฟ้าขนาดแรงดัน 22 KV จากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคศรีราชา ที่มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้อย่าง
ทั่วถึง ดังนัน ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบจะอยู่
ในระดับต่้า
ของเสียที่เกิดขึนประกอบด้วย ขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างและ
เศษวัสดุก่อสร้าง พิจารณาได้ ดังนี
- ขยะมูลฝอยทั่วไป (เศษอาหาร กระดาษ ถุงพลาสติก
ขวดพลาสติก และขวดแก้ว ) เกิดขึนประมาณ 314.5
กิโลกรัม/วัน (คิดที่ 0.85 กิโลกรัม/คน/วัน) ซึ่งจะท้าการ
ก้าจัดเช่นเดียวกับการก้าจัดกากของเสียทั่วไปของคลัง
คือให้เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้ด้าเนินการ
- เศษวัสดุจากการก่อสร้าง (เศษเหล็ก เศษหิน เศษปูน
และเศษไม้) มีปริมาณที่ไ ม่แน่น อนขึ นอยู่กับประเภท
ของงานก่อสร้าง เศษวัสดุบางอย่างสามารถน้าไปใช้ซ้า
หรือ ขายได้ซึ่งจะไม่ก่อ ให้เกิดเป็นผลกระทบที่ส้ าคั ญ
โดยผู้รับเหมาจะเป็น ผู้จัดหาที่ร องรับขยะให้เพีย งพอ
พร้อมจัดวางไว้ในจุดที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและ
เป็นสัดส่วน แล้วจึงน้าไปก้าจัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ผลกระทบจะเกิ ด ในระดั บ ต่้ า
เท่านัน

17. การจัดการของเสีย
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

1. การเลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ที่มีการสูญเสีย พลังงานน้อย เพื่อลดการใช้พลังงาน

กิจกรรมการก่อสร้างในทะเล
1. ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมารั บ ผิ ด ชอบของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ นจาก
กิจกรรมการก่อสร้างในทะเล โดยห้ามมิให้เรือขนส่งวัส ดุ
ก่อสร้างและเรือที่ใช้ในการก่อสร้าง ทิงขยะของเสียและเศษ
วัสดุก่อสร้างลงในทะเล ผู้รับเหมาต้องน้าขยะของเสียและ
เศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึนมาก้าจัดบนฝั่งอย่างถูกวิธี โดย
จั ด ให้ มี พื นที่ ก องเก็ บ ภายในพื นที่ ที่ จั ด เตรี ย มไว้ เ ป็ น
ส้ า นั ก งานก่ อ สร้ า งชั่ว คราวอย่ า งเป็ น ระเบี ย บ มีก ารกั น
ขอบเขตให้ชัดเจน หรือมีการปิดคลุมตามความเหมาะสม
และด้าเนินการขนย้ายออกจากพืนที่โ ครงการสัปดาห์ล ะ
3 ครัง
2. ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาต้ อ งจั ด หาถั ง ขยะที่ มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด
มีปริมาตรเพียงพอที่จะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจาก
คนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานบนเรือ พร้อมกับเมื่อสินสุดงาน
ก่อสร้างในแต่ละวัน จะต้องท้าการรวบรวมขยะดังกล่าวใส่
ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้เรีย บร้อ ยน้าไปรวมกับขยะมูล
ฝอยจากส้ า นั ก งานก่อ สร้า งเพื่อ ส่ งก้ า จัด โดยหน่ ว ยงาน
ท้องถิ่นต่อไป

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

จากปริมาณกากของเสียที่เพิ่มขึนเพียงเล็กน้อย จึงประเมินว่าการ 3. ก้า หนดให้ ผู้ รับ เหมาต้ อ งจั ด หาถั ง หรือ ภาชนะที่ มีค วาม
ด้าเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการกากของเสียของ
มั่น คงแข็ ง แรง พร้ อ มที่ ปิด คลุ ม ป้อ งกั น การหกหล่ น เพื่ อ
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และความสามารถในการรองรับของ
รองรับเศษวัสดุของเสียจากการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น เศษ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
วัสดุที่สามารถขายหรือน้ามาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษเหล็ก เศษ
โลหะ กั บ วั ส ดุ ข องเสี ย ที่ เ ป็ น อั น ตราย เช่ น ผ้ า ปนเปื้ อ น
น้ามัน พร้อมกับมีการขนย้ายไปรวมกับ เศษวัสดุของเสียที่
เกิ ด จากการก่ อ สร้ า งในพื นที่ ที่ จั ดไว้ เพื่ อ รอการจัด การ
ต่อไป
การก่อสร้างบนบก
1. ก้าหนดให้ผู้รับเหมามีหน้าที่ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ นในพื นที่ ส้ า นั ก งานก่ อ สร้ า งโดย
ก้าหนดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิด และ
จ้านวนเพียงพอที่จะรองรับขยะและของเสียที่เกิดขึ นจาก
การท้างานในแต่ละวัน โดยแยกประเภทเป็น ถังขยะเปียก
ถังขยะแห้ง และถังขยะปนเปื้อนสารเคมี ตังวางไว้ตามจุด
ต่าง ๆ ในพืนที่พักผ่อนของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยภายหลัง
จากเสร็จงานในแต่ละวันผู้รับเหมาต้องรวบรวมขยะมูลฝอย
ไปยังจุดวางพักมูลฝอยรวม
2. จัดพืนที่ส้ าหรับวางพักมูลฝอยรวมในพืนที่ที่จัดเตรียมไว้
เป็นส้านักงานชั่วคราวและพืนที่พักผ่อนของผู้รับเหมา โดย
ต้องมีการกันบริเวณ มีหลังคาป้องกันแดด ป้องกันฝน และ
ปูพืนที่ด้วยวัสดุที่ป้องกันการปนเปื้อนสู่ สิ่ งแวดล้ อม และ
ต้องมีการคัดแยกประเภทมูลฝอย

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

3. การจัดการขยะมีพิษและขยะที่ปนเปื้อนสารเคมีก้าหนดให้
ผู้รับเหมาด้าเนิน การอย่างเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติ
ต่อไปนี
- ติดต่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตก้าจัดของเสียอันตราย
จากหน่ ว ยงานราชการ ให้ เข้ ามารั บไปด้ าเนิน การ
ก้าจัดอย่างถูกวิธี
- ก้าหนดให้ผู้รับเหมารายงานปริมาณและสถานะการ
ก้าจัดให้บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ทราบตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง
4. การด้ า เนิ น การจั ด การกั บ ขยะทั่ ว ไปและขยะรี ไ ซเคิ ล
ก้าหนดให้ผู้รับเหมาติดต่อเทศบาลท้องถิ่นเข้าจัดเก็บขยะ
มูล ฝอยจากโครงการสั ปดาห์ล ะ 3 ครัง โดยผู้ รับเหมาจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
5. การด้ า เนิ น การจั ด การกั บ ขยะอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ นจากการ
ก่อสร้าง เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ก้าหนดให้ผู้ รับเหมาเป็น
ผู้รับผิดชอบในการส่งก้าจัดอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามที่
กฎหมายก้าหนด โดยจัดให้มีพืนที่กองเก็บภายในพืนที่ที่
จั ด เตรี ย มไว้ เ ป็ น ส้ า นั ก งานก่ อ สร้ า งชั่ ว คราวอย่ า งเป็ น
ระเบียบ มีการกันขอบเขตให้ชัดเจน หรือมีการปิดคลุมตาม
ความเหมาะสม และด้ า เนิ น การขนย้ า ยออกจากพื นที่
โครงการสัปดาห์ละ 1 ครัง
6. ก้าหนดให้ท้าการพ่นทรายทาสีท่อและถังมาจากโรงงานของ
ผู้ผลิต เพื่อลดการเกิดของเสียที่หน้างาน เช่น กระป๋องสี ผ้า
ใช้แล้ว และทรายที่ใช้เตรียมผิวก่อนทาสี
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ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

18. เศรษฐกิจและสังคม
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

ในระยะนีจะมีผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานและแรงงานเข้ามาใน
พื นที่ ร วมประมาณ 370 คน กลุ่ ม ที่ มี โ อกาสจะได้ รั บ รายได้ ที่
เพิ่มขึน คือ กลุ่มผู้มีอ าชีพค้ าขายอาหารและเครื่องดื่ม ของฝาก
จ้ า พวกอาหารทะเลตากแห้ ง ตลอดจนธุ ร กิ จ ประเภทห้ อ งเช่ า
เป็นต้น
ส้าหรับผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน โดยกิจกรรมที่อาจจะรบกวน
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
และเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งจะมีทังการขนส่งทางรถบรรทุกและทาง
เรือ และการขนส่งคนงานก่อสร้างจากที่พักมายังพืนที่โครงการ
ส่วนในประเด็นของระดับเสียงดังที่เกิดขึนจากการตอกเสาเข็มซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากที่สุด จากการประเมินระดับ
เสี ย งไปยั ง ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใกล้ ที่ สุ ด พบว่ า ระดั บ เสี ย งจากการตอก
เสาเข็มไม่ท้าให้เกิดการรบกวนต่อชุมชน
ส้าหรับปัญหาแรงงานต่างถิ่น อาจท้าให้เกิดปัญหาในเรื่องของการ
ลักขโมยและการทะเลาะวิวาทขึนได้ ดังนัน จึงประเมินได้ว่าอาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การรบกวนการด้ า รงชี วิ ต ของประชาชนที่ อ าศั ย อยู่
โดยรอบ และท้ า ให้ ค วามสะดวกสบายและความปลอดภั ย ลด
น้ อ ยลง ทั งนี โครงการได้ ก้ า หนดมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบในด้านดังกล่าวไว้แล้ว จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึนจะ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. ก้ า หนดให้ ห ลั ง คาถั ง น้ า มั น เป็ น แบบ Aluminum Dome
Roof ที่ประกอบด้วยระบบ Bolts & Nuts จึงไม่เกิดของเสีย
จากการเชื่อมหลังคาถังแบบหลังคาเหล็ก
1. ระบุ ใ นสั ญ ญาจั ด จ้ า งผู้ รั บ เหมาว่ า ให้ พิ จ ารณาเลื อ กใช้
แรงงานในท้อ งถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดโอกาสการ
จ้างงานและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากคนนอกพืนที่
2. ก้าหนดในสัญญาจ้างผู้รับเหมา ต้องแสดงเอกสารสัญญา
เช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้เป็นที่พักคนงาน
3. ก้าหนดในสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมา ให้มีการบริหารจัดการ
พืนที่บ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน ควรมีรัวรอบความ
สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมจัดให้มีหัวหน้า/ผู้ดูแล Camp
Site เพื่อ ก้ากับดูแลการพักอาศั ย ไม่ให้ ก่อ เหตุเดือ ดร้อ น
ร้าคาญแก่พืนที่ข้างเคียง
4. ก้ า หนดในเงื่ อ นไขสั ญ ญาการจ้ า งงานผู้ รั บ เหมาให้
ผู้รับเหมาจัดจ้างคนงานที่ไ ม่มีปัญหายาเสพติด เพื่อ เป็น
การคัดกรองในเบืองต้น
5. ส่ ง เสริ ม โครงการ คลั ง ฯ สี ข าว ของบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด
(มหาชน) ซึ่งมี วัต ถุประสงค์เพื่อ ให้พ นักงานบริษัทปตท.
จ้ากัด (มหาชน) พนักงานจ้างเหมาและผู้เกี่ยวข้องมีความ
เข้ าใจในเรื่อ งการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญหายาเสพติด ซึ่ง
ส่วนหนึ่งจะน้าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับครอบครัว
ของนายจ้างและผู้ใช้แรงงานเพื่อช่วยลดจ้านวนผู้ติดยาเสพ
ติดลง

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้น้าชุมชนหรือ
ตัวแทนชุมชน เกี่ยวกับข้อ คิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในช่วงระยะการก่อสร้าง พร้อมน้าผลที่ได้มาปรับปรุง
การด้าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ: รวมในค่าใช้จ่ายด้าเนินการ
ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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ยูเออี

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

6. ในการเข้าปฏิบัติงานภายในคลังฯ ได้ก้าหนดกฎระเบียบใน
การเข้าปฏิบัติงาน โดยให้คนงานก่อสร้างติดบัตรประจ้าตัว
เดินเรียงแถวรายบุคคลเข้าสู่พืนที่คลังฯ ซึ่งจะมีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยประจ้าคลังฯ ตรวจสอบและคัดกรอง
คนงานก่อสร้างรายบุคคลในเบืองต้น เช่น ตรวจอาวุธ บุหรี่
เป็น ต้น หากพบว่ามีลั กษณะต้อ งสงสัย ทางคลังฯ สงวน
สิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพืนที่
7. ทางโครงการต้ อ งเข้ มงวดกั บ ผู้ รับ เหมาในการคั ด เลื อ ก
แรงงานเข้ามาท้างาน ตลอดจนเฝ้าระวังในเรื่องของความ
ประพฤติ
8. หลี กเลี่ ย งการขนส่ งทางบกในช่ว งเวลาเร่งด่ ว น เพื่อ ลด
ผลกระทบต่อการเดินทางของชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าว
9. ประชาสั มพัน ธ์ข้ อ มูล โครงการและแผนงานการก่อ สร้าง
โครงการ รวมทั งมี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมของโครงการให้ชุมชนทราบ เพื่อลดความวิตก
กังวลและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพิ่ม
มากขึน
10. เปิดโอกาสให้ ชุมชนภายนอกสามารถแจ้งเหตุเดือ ดร้อ น
ร้าคาญอันคาดว่าเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการได้ โดย
ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร เช่ น โทรศั พ ท์ เอกสาร หรื อ
ร้องเรียนโดยตรง
11. สร้างความสัมพันธ์อันดีและประสานงานกับผู้น้าชุมชนใน
พืนที่ใกล้เคียงโดยมีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่ว มของประชาชนเพื่ อ ให้ เ กิ ดความเข้ าใจอัน ดีแ ละร่ ว ม
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

19.

สุขาภิบาลและ
สาธารณสุข
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

เนื่องจากในระยะก่อสร้าง จะมีผู้รับเหมา วิศวกรและคนงานรวม
สูงสุด 370 คน ที่กระจายไปตามจุดต่าง ๆ ที่มีการก่อสร้าง คือ ใน
ทะเลและบริเวณลานถัง ซึ่งผลกระทบด้านสภาพสุข าภิบาลและ
สาธารณสุขที่อาจเกิดขึนได้แก่ ผลกระทบจากน้าทิงที่ระบายออก
จากห้ อ งสุ ข า การจั ด เก็ บ ขยะไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เป็ น ต้ น ซึ่ ง
ผลกระทบดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการจัดหาสาธารณูปโภคที่
พอเพียงถูกสุขลักษณะ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้าน
สุขอนามัยแก่คนงาน ปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัญหาที่
สามารถควบคุ มได้ห ากมีการจัดการที่ดี โดยจะท้าให้ ผลกระทบ
เกิดขึนในระดับต่้า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

12. ท้าการสอบถามผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อ าจเกิดขึ นจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง
ที่มีกิจกรรมก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น ช่วง
การวางฐานราก เป็นต้น พร้อมทังน้าผลที่ได้มาปรับปรุง
การด้าเนินงาน
1. จัดพืนที่พักผ่อนส้าหรับคนงานก่อสร้างไว้ภายในพืนที่ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) แต่อยู่นอกเขตพืนที่ก่อสร้าง
และลานถัง โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวพร้อมสิ่งอ้านวย
ความสะดวก อย่างน้อยประกอบด้วยจุดบริการน้าดื่มที่มี
ความสะอาด และมี ค วามเพี ย งพอสถานที่ พั ก ผ่ อ นที่
เหมาะสม สามารถหลบแดดหลบฝนได้ รวมทังห้ อ งน้า ห้อ งส้ วมที่ถูกหลั กสุ ขาภิ บาลให้กับคนงานก่อ สร้างอย่ าง
เพี ย งพออย่ า งน้ อ ยต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายแรงงาน
ก้าหนด คือในอัตราไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 15 คน
2. กรณีที่เกิดอุบัติเหตุให้ประสานขอความร่วมมือในการใช้
หน่วยพยาบาล ไปยังคลังก๊าซเขาบ่อยา
3. ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ เพื่อรองรับและส่งตัว
ผู้ป่วยจากการก่อสร้างโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ
4. ก้าหนดให้ ผู้ รั บเหมาพิจารณารั บแรงงานในท้อ งถิ่น เป็ น
หลั ก หากไม่ ไ ด้ ใ ห้ ใ ช้ แ รงงานต่ า งถิ่ น ที่ ต้ อ งมี ก ารตรวจ
สุข ภาพก่อ น และไม่มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ าท้างาน
นอกจากเป็นกรณีของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช้านาญการเฉพาะ
ด้านเท่านัน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

20. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

กิจกรรมการก่อสร้างไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบที่ส้าคั ญต่อคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศและระดับเสียงต่อชุมชนโดยรอบ แต่ส้าหรับ
คนงานก่อสร้างที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในพืนที่อาจได้รับผลกระทบได้
ดังนี
ฝุ่นละอองในพืนที่ก่อสร้าง
กิจกรรมที่ท้าให้ เ กิดฝุ่น ได้ แก่ การเจาะพืนคอนกรีต เพื่ อ ติดตั ง
อุปกรณ์ การขัดแต่งพืน ฝุ่นและควันที่เกิดจากขันตอนการตัดการ
เชื่อมโลหะ ฯลฯ หากมีมาตรการในการป้องกัน จะลดผลกระทบที่
จะเกิดขึนได้
ระดับเสียง
ระดับเสียงที่เกิดขึนจากขันตอนการก่อสร้าง ได้แก่ เสียงจากการ
ตัด การตกกระทบของชินส่ ว นโลหะ และการตอกเสาเข็ ม อาจ
ส่งผลกระทบต่อคนงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ แต่
สามารถก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง
ความเข้มแสงสว่าง
การเชื่อมชินส่วนโลหะจ้าพวกระบบท่อต่าง ๆ อาจท้าให้เกิดแสง
จ้าในระหว่างการเชื่อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานโดย
ท้าให้เกิดสายตาพร่ามัวหรือแสบตาและน้าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. ก้าหนดให้ผู้รับเหมาของโครงการจัดการอบรมให้ความรู้
และค้าแนะน้าแก่คนงานก่อสร้างในการป้องกันโรค โดยขอ
ความร่วมมือจากสถานพยาบาลในพืนที่
1. ประกาศนโยบายด้ า นความปลอดภั ย ในบริ เ วณพื นที่
ก่อสร้างโครงการให้คนงานก่อสร้างทุกคนรับทราบ และให้
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. คนงานของผู้รับเหมาที่จะเข้ ามาท้างานในพืนที่โครงการ
จะต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในงานและการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎความปลอดภั ย ของบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด
(มหาชน) อย่างเคร่งครัด
3. ในการซ้ อ มแผนฉุก เฉิ น ต่ า ง ๆ ของบริ ษัท ปตท. จ้ า กั ด
(มหาชน) โดยเฉพาะแผนฉุ กเฉิ น เฉพาะที่ (Preincident
Plan) จะต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง ผู้ รั บ เหมาและคนงานของ
ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเวลานันๆด้วย
4. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ก้ากับดูแลผู้รับเหมาในการ
ลดผลกระทบที่ แ หล่ ง ก้า เนิ ด เช่ น มี ก ารเก็ บกวาดพื นที่
ก่อสร้างไม่ให้มีฝุ่นสะสมจ้านวนมาก การลดระดับเสียงที่
แหล่ ง ก้ า เนิ ด โดยมี ก ารหล่ อ ลื่ น ซ่ อ มบ้ า รุ ง เครื่ อ งจั ก ร/
อุ ป กรณ์ อ ย่ า งสม่้ า เสมอ การลดระดั บ เสี ย งจากการตก
กระทบ (Impact) เป็นต้น
5. จัดเตรีย มและควบคุ ม ให้ ค นงานก่ อ สร้างสวมใส่ อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องกับลักษณะของงานที่
ท้า อย่ างน้อ ยประกอบด้ว ย รองเท้าหุ้ มส้ น หมวกนิร ภั ย
เป็นต้น และเพิ่มเติม ดังนี

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุของอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึน ตลอดจนการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้าง
ระยะเวลา : บันทึกทุกวันและสรุปสถิติเป็นรายเดือน
ตลอดระยะการก่อสร้าง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ : ผู้ รั บ เหมาและบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด
(มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

- กระบังหน้า (Face Shield) ส้าหรับช่างเชื่อม งานตัด
อุบัติเหตุจากการท้างาน
เหล็ก งานเจีย
คนงานก่อสร้างอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมใน
- ปลั๊ ก อุ ด หู (Ear Plugs) หรื อ ที่ ค รอบหู (Earmuffs)
พืนที่ท้ างานไม่เหมาะสม ร่ว มกับปั จจัย จากตั ว คนงานเอง เช่ น
ส้าหรับคนงานที่ต้องท้างานในที่ที่มีเสียงดังมากๆ
ความประมาทเลินเล่อ สุขภาพร่างกายไม่พร้อม การขาดความรู้
ความเข้าใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บของคนงานได้โดยระดับ 6. การท้างานในทะเล จะต้องจัดเตรียมชูชีพหรืออุปกรณ์ช่วย
กรณีเกิดอุบัติเหตุ
ผลกระทบขึนอยู่กับจุดที่มีการปฏิบัติงาน ลักษณะงานและความ
เคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนด ซึ่งทางบริษัท ปตท. 7. ก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดหาชุดปฏิบัติงานส้าหรับคนงาน
ก่อสร้างที่มีความรัดกุม เหมาะสมกับสภาพการท้างาน โดย
จ้ากัด (มหาชน) เอง มีข้อก้าหนดและระเบียบปฏิบัติในการท้างาน
ใช้ผ้าทีส่ ามารถระบายความร้อนจากร่างกายได้ดี
แต่ ล ะประเภทให้ ผู้ รั บ เหมาต้ อ งปฏิ บัติ ต ามอย่ า งเคร่ งครั ด เพื่ อ
8. มีการประชุมก่อนเริ่มงานทุกวัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
บรรเทาผลกระทบให้อยู่ในระดับต่้า
งานที่สอดคล้องกัน และได้รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
9. บริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภัยอย่างน้อย 1 คน ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลพืนที่ก่อสร้าง
10. ก้าหนดขอบเขตของการก่อสร้างให้ชัดเจนและมีป้ายเตือน
หรือสัญญาณเตือนแสดงขณะท้างาน
11. จัดสภาพแวดล้อมในการท้างานให้เหมาะสม รวมทังจัดเก็บ
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยหลังเสร็จสินการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
12. มีการก้ากับดูแลให้คนงานก่อสร้างอยู่เฉพาะภายในพืนที่ที่
ก้า หนด เนื่ อ งจากพืนที่ ใกล้ เ คี ย งเป็ น พืนที่ ข องคลั ง เก็ บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มซึ่ง มี ค วามเสี่ ย งต่อ การติ ด ไฟและ
ระเบิดได้

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

6-27

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

13. ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาจั ด อุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาลเบื องต้ น
(First Aid Kit) ประจ้าไว้ที่ส้านักงานก่อสร้าง โดยชุดปฐม
พยาบาลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- อุปกรณ์ท้าแผล เช่น ถุงมือ ผ้าท้าแผล เทปหรือ พลา
สเตอร์ ปิ ด แผล กรรไกร ส้ า ลี ผ้ า ยื ด ถุ ง พลาสติ ก
ส้าหรับใส่เศษขยะจากการท้าแผล เป็นต้น
- ยาสามัญฉุกเฉิน เช่น ยาล้างแผล ยาใส่แผลยาลดไข้
แก้ปวด ผงเกลือแร่ ยาแก้ฟกช้า เป็นต้น
- แผ่นความรู้แนวทางการปฐมพยาบาล
14. ก้าหนดให้ ผู้ รับ เหมาประสานงานกั บบริษั ท ปตท.จ้ากั ด
(มหาชน) และสถานพยาบาลในพืนที่ในกรณีที่ต้องส่งต่อ
ผู้ป่วย
15. ก้าหนดให้ ผู้ รับ เหมาจั ดให้ มีถั งดั บเพลิ ง แบบมือ ถื อ ชนิ ด
ABC อย่างน้อย 1 เครื่อง/ 1 จุดการก่อสร้างพร้อมทังมีการ
อบรมการใช้เครื่องมือดับเพลิงขันต้นให้กับคนงานก่อสร้าง
เพื่อให้ช่วยระงับเหตุในเบืองต้นได้
16. ประสานกั บ สถานพยาบาลในพื นที่ ให้ ส ามารถรองรั บ
ผู้ ป่ ว ยหากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
17. ก้าหนดในสั ญญาจัดจ้างผู้ รับเหมา ต้องจัดให้ มีการตรวจ
สุขภาพคนงานประจ้าปี หรืออย่างน้อยต้องมีผลการตรวจ
สุขภาพที่สามารถแสดงสถานะทางสุขภาพของคนงานได้
เช่ น ระบุ โ รคประจ้ า ตั ว เพื่ อ เป็ น การเฝ้ า ระวั ง ด้ า นการ
เจ็บป่วย
6-28

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

21.

สุนทรียภาพและการ
ท่องเที่ยว
คลังก๊าซเขาบ่อยา
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

18. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มีการเตรียมความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่จ้าเป็นที่เพียงพอและ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับเหมาได้โดยบริษัท ปตท.
จ้ากั ด (มหาชน) มีพ ยาบาลที่มี ประสบการณ์ ประจ้ าใน
พืนที่คลังก๊าซเขาบ่อยา
19. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มีการเตรียมความพร้อมใน
การช่ ว ยอ้ า นวยความสะดวกแก่ ผู้ รั บ เหมาในการน้ า
ผู้บาดเจ็บ-ผู้ป่วย ส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง
20. เมื่อมีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ผู้รับเหมาต้องท้ารายงาน
ข้ อ เท็จ จริ งแจ้ง แก่ บริ ษัท ปตท. จ้า กัด (มหาชน) เพื่อ ที่
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะได้ต รวจสอบ วิเคราะห์
และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีก
การก่อสร้างขยายท่าเทียบเรือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึนในทะเลบริเวณที่ เป็นท่าเทียบเรือปัจจุบันของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ที่แวดล้อม
ด้วยท่าเทียบเรือของเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยพืนที่บริเวณนีมิได้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคั ญ ทังนี ในระหว่างการก่อสร้างขยายท่าเทียบ
เรือ ภาพที่จะเกิดขึนคือ จะเห็นการท้างานของเรือ Barge ที่ใช้ขนส่ง/
บรรทุกวัสดุ อุปกรณ์รวมถึงเรือช่วยเหลืออื่น ๆ อยู่นอกฝั่งห่างออกไป
ประมาณ 1 กม.เศษ ซึ่ งจะไม่ ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบกั บทั ศนี ยภาพ
เนื่องจากโดยรอบจะมีเรือหลากหลายที่สัญจรไปมาอยู่แล้ว
การก่ อสร้ างถั งเก็ บผลิตภั ณฑ์ ในพื นที่ลานถังปัจจุ บัน ซึ่ งมีถั งเก็ บ
ปิโตรเลียมอยู่จ้านวนมาก และห่างจากชุมชนและเส้นทางสัญจรหลัก
กิจกรรมการก่อสร้างถังจะอยู่ในระดับพืนดิน ไม่มีโครงสร้างที่สูงโดด
เด่นจนอาจเป็นผลกระทบต่อทัศนียภาพ ดังนัน จึงไม่ก่อให้เกิดเป็น
ผลกระทบที่ส้าคัญต่อทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

6-29

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศ
คลังก๊าซเขาบ่อยา

2. อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพ
อากาศ
คลังก๊าซเขาบ่อยา
คลังส้ารองผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

เมื่อการก่อสร้างเสร็จและเปิดด้าเนินการแล้ว กิจกรรมหลักจะเป็น
การรับ-จ่ายและเก็บส้ารองผลิตภัณฑ์ในโครงการ ไม่มีกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศทังภายในพืนที่โครงการและ
บริเวณโดยรอบ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของโครงการเป็นสารไวไฟดังนัน 1. ตรวจสอบสภาพของอุ ปกรณ์ ในการสู บ ถ่า ยให้ อ ยู่ ใ นสภาพ
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกขันตอนของการสูบถ่ายจึงต้องเป็น
สมบูรณ์ ไม่รั่วไหล
ระบบปิดและมีร ะบบ Vapor Return ไม่ให้ มีการรั่ว ไหลของสาร 2. ระบบการสูบถ่ายผลิตภัณฑ์เป็นระบบปิดและมีระบบ Vapor
ปิโตรเลียมออกสู่ภายนอก โดยในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
Return ไม่ให้มีการรั่วไหลของสารปิโตรเลียมออกสู่ภายนอก
อากาศที่ ผ่ า นมาขอ งคลั งก๊ า ซเขาบ่ อ ย า พ บว่ าปริ ม าณ 3. ตรวจสอบและซ่อ มบ้ารุง อุปกรณ์ต่ าง ๆ ที่ใช้ ในการด้ าเนิ น
ไฮโดรคาร์ บ อน (THC) และสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ า ย (VOCs)
กิจกรรม โดยท้าการบ้ารุงรักษาอย่างสม่้าเสมอ ในลักษณะการ
บริเวณที่ตังคลังฯ ไม่แตกต่างจากปริมาณที่พบในบริเวณชุมชน
ซ่อมบ้ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
กล่าวได้ว่าในการสูบถ่ายและการเก็บส้ารองผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยา ไม่ท้าให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ ทังนี การตรวจพบ THC และ VOCs ในชุมชนอาจ
เนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมในพื นที่ โ ดยรอบ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
อุต สาหกรรมกลั่ น น้ ามั น นิค มอุ ต สาหกรรม และการคมนาคม
ขนส่ง
ส่วนการด้าเนินงานในภาวะที่ไม่ปกติอาจเกิดขึนได้เป็นครังคราว
เช่ น กรณี ที่ มี ค วามดั น เกิ น ค่ า ก้ า หนด จะมี ก ารระบายสาร
ปิโตรเลียมออกโดยระบายผ่าน PV Vent ส่งไปเผาที่ Flare Stack
ไม่มีการระบายออกโดยตรง จึงมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศใน
ระดับต่้า
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ตรวจวัด : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
จุดตรวจวัด : จ้านวน 2 จุด (ดังรูปที่ 6.1-6)
- คลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยา (บริ เ วณอาคาร
ส้านักงาน)
- ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ดัชนีตรวจวัด :
- ฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 100 ไมครอน
(TSP)
- ฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 10 ไมครอน
(PM-10)
- สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Total VOCs)
- ความเร็วและทิศทางลม
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือ น (ตรวจวัด 3 วัน
ต่อเนื่อง)
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 250,000 บาท/ครัง
(รวมคลังน้ามันศรีราชา)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

3. ระดับเสียง
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ท่าเทียบเรือและคลังส้ารอง
ผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การสูบถ่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ทางรถอาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง 1.
จากการใช้ถนน ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศในพืนที่คลังก๊าซเขาบ่อยาและพืนที่ใกล้เคียง พบว่า มีค่า
ฝุ่นละอองในบรรยากาศน้อยมากและน้อยกว่าในชุมชน กล่าวได้
ว่ากิจกรรมการขนส่งทางรถบรรทุกของโครงการ ไม่ก่อ ให้ เกิด
ผลกระทบที่ส้าคัญต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
หลั ง มี โ ครงการขยายท่ า เที ย บเรื อ ฯ กิ จ กรรมหลั ก ในช่ ว ง 2. ลดระดับเสียงที่แหล่งก้าเนิด โดยมีการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ให้มี
ด้าเนิน การของคลังก๊าซเขาบ่อยายังคงมีรูปแบบเหมือนเดิมคื อ
การหล่อลื่นที่เพียงพอ เป็นต้น พร้อมจัดให้มีป้ายแสดงส้าหรับ
เป็นการควบคุมการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบท่อ ทางเรือ
พืนที่ที่เป็นอันตรายต่อการได้ยิน
และทางรถ การควบคุมการเก็บส้ารองผลิตภัณฑ์ภายในถังเก็บ 3. ก้าหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ตลอดจนการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ
เช่ น ปลั๊ ก อุ ด หู ที่ ค รอบหู ใ นการท้ า งานที่ ที่ มี เ สี ย งเกิ น 90
ซึ่งผลกระทบด้านระดับเสีย งจากการสูบถ่ายทางเรือจะไม่น้ามา
เดซิเบล (เอ)
พิจารณา เนื่องจากบริเวณท่าเทียบเรืออยู่ห่างจากชุมชนมากกว่า
1.5 กิโ ลเมตร ส่ ว นระดับ เสี ย งในปั จจุ บั น ที่ข อบเขตรั วด้ า นทิ ศ
ตะวันออกคลังก๊าซเขาบ่อยา และบริเวณชุมชนบ้านแหลมฉบัง มี
ค่ า Leq 24 ช ม . เ ท่ า กั บ 52.1-55.9 แ ล ะ 52.3-59.3 dB(A)
ตามล้าดับ ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างมาก ทังนี แม้จะมี
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม แต่ส่วนของถังและ ปั๊มยัง
อยู่ ห่ างจากขอบเขตรัวโครงการมาก จึงประเมิน ว่าการด้าเนิน
โครงการจะไม่ท้าให้เกิดผลกระทบด้านระดับเสียงเพิ่มขึน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ตรวจวัด : ระดับเสียงทั่วไป
จุดตรวจวัด : จ้านวน 2 จุด (ดังรูปที่ 6.1-6)
- คลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยา ขอบเขตรั วด้ า น
ทิศตะวันออก (บริเวณทางเข้าคลังฯ)
- ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
ดัชนีตรวจวัด:
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90)
- ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L5)
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือ น (ตรวจวัด 3 วัน
ต่อเนื่องครอบคลุมวันท้าการและวันหยุด)
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 30,000 บาท/ครัง
(รวมคลังน้ามันศรีราชา)
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ยูเออี

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
4. ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ท่าเทียบเรือและคลังส้ารอง
ผลิตภัณฑ์

5. น้าผิวดิน
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ท่าเทียบเรือและคลังส้ารอง
ผลิตภัณฑ์
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลักในช่วงด้าเนินการจะเป็นการรับจ่ายและเก็บส้ารอง ผลิตภัณฑ์ในโครงการเท่านัน ไม่มีกิจกรรมใดที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพทางธรณีวิทยาทังภายในพืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบ
ส้าหรับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว พบว่าพืนที่โครงการ
ไม่ได้อยู่ในเขตรอยเลื่อนมีพลังที่สามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้
โดยจัดอยู่ในพืนที่เขตแผ่นดินไหวเขต 1 มีความรุนแรง 3-4 เมอร์
คัลลี ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย นอกจากนีท่าเทียบเรือรวมถึงถังเก็บ
ผลิตภั ณฑ์ก็ไ ม่ได้มีลักษณะเป็น อาคารสูง ดังนันผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวที่จะเกิดขึนกับโครงการจึงอยู่ในระดับที่ต่้า
ในส่วนของท่าเทียบเรือ แม้จะมีการเข้าเทียบท่าเพิ่มขึน แต่จะไม่ 1. น้าที่ปนเปื้อนน้ามัน จากถังเก็บหรือ ในบริเวณพืนที่ต้องเก็บ
มีผลให้เกิดน้าเสียเพิ่มขึน เนื่องจากทางโครงการไม่มีการรับน้า
รวบรวมน้าเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้าเสียของโครงการและบ้าบัดให้
เสี ย จากเรือ มาบ้ าบัด แต่อ ย่ างใด จึ งไม่ มีผ ลกระทบต่ อ เนื่ อ งถึ ง
เป็นไปตามมาตรฐานก่อนปล่อยระบายทิงส้าหรับน้ามันที่หก
คุณภาพน้าผิวดินที่เป็นแหล่งรองรับ
รั่วไหลจากถังต้องท้า ผนังกัน (Concrete Bund) และรวบรวม
น้ากลับไปก้าจัดให้หมด
การด้าเนินกิจกรรมของคลังก๊าซเขาบ่อยาหลังมีโครงการขยายท่า 2. จัดให้มีบ่อพักน้า ทิงที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว ขนาดความสามารถ
เทียบเรือฯ จะไม่มีการจ้างพนักงานเพิ่ม โดยปัจจุบันมีพนักงาน
ในการรองรับ 30 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งรองรับน้าได้ประมาณ 1
ของบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) 28 คน กั บ พนั ก งานของ
วัน เพื่อรับน้าที่ร ะบายมาจากการแยกน้ามัน ที่บ่อ API ก่อ น
ผู้รับเหมา 10 คน จึงมีน้าเสียเกิดขึนน้อยมากและไม่เพิ่มขึนเมื่อมี
ระบายลงสู่บ่อสามเหลี่ยมต่อไป
โครงการฯ น้ า เสี ย จะได้ รั บ การบ้ า บั ด ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่
ก้ า หนดก่ อ นระบายลงแหล่ ง รองรั บ คื อ บ่ อ สามเหลี่ ย มของ
โครงการ

-

ตรวจวิเคราะห์: คุณภาพน้าทิงจากโครงการ
จุดตรวจวัด : จ้านวน 2 จุด (ดังรูปที่ 6.1-7)
- บริเวณบ่อ API
- บ่อสามเหลี่ยม
ดัชนีตรวจวัด :
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ค่าซีโอดี (COD)
- ค่าบีโอดี (BOD)
- น้ามันและไขมัน (Fat, Oil & Greas
- ค่าทีดีเอส (TDS)
- สารแขวนลอยทังหมด (TSS)
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ: 10,000 บาท/ครัง
(รวมคลังน้ามันศรีราชา)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

6. น้าทะเล
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ท่าเทียบเรือและคลังส้ารอง
ผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส้าหรับน้าเสียที่เกิดขึนในส่วนอื่น ๆ จะประกอบด้วยน้าปนเปื้อน
น้ามันที่เกิดจากการระบายน้าก้นถังซึ่งจะเกิดขึนเป็นครังคราวหลัง
มีโครงการขยายท่าเทียบเรือฯ ปริมาณน้าเสียส่ วนนีจะเพิ่มจาก
0.46 ลู กบาศก์ เมตร/วั น เป็น 1.18 ลู กบาศก์ เมตร/วั น ในขณะที่
ระบบบ้าบัดคือ API Separator มีความสามารถในการรองรับ 136
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จึงประเมินได้ว่าจะไม่มีผลกระทบเกิดขึน
หลังมีโครงการขยายท่าเทียบเรือฯ จะมีเรือเข้าจอดเทียบท่าคลัง 1. ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารมาตรฐานที่ ก้ า หนดโดยหน่ ว ยงานที่
ก๊าซเขาบ่อ ยาเพิ่มขึน แต่จะไม่มีผ ลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเล
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น ก้าหนดให้เรือทุกล้าที่จะเข้ามา
เนื่องจากทางโครงการมีข้อก้าหนดและระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือ
เทียบท่าเพื่อรับ -จ่ายผลิตภัณฑ์ ไม่ให้มีการสูบน้าใต้ท้องเรือ
(SD ปอน.-002) ก้าหนดให้เรือทุกล้าที่จะเข้ามาเทียบท่าเพื่อรับ หรือน้าปนน้ามันออกทิงนอกเรือโดยเด็ดขาด
จ่ายผลิตภัณฑ์ ไม่ให้มีการสูบน้าใต้ท้องเรือหรือน้าปนน้ามั นออก 2. ในขันตอนการสูบถ่ายจะมีพนักงานประจ้าที่จุดปฏิบัติการ
ทิงนอกเรือโดยเด็ดขาด
3. มี Work Instruction ส้ าหรับขั นตอนการสู บถ่ายอย่างชัดเจน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาด และตั ว Loading Arm มี ร ะบบ
ส้าหรับผลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเลอันเนื่องจากการหกรั่วไหล
Interlock ที่สามารถปิดวาล์วได้ภายใน 15 วินาที
นัน ประเมินว่าจะไม่เป็นผลกระทบที่ส้าคัญส้ าหรับท่าเทียบเรือ 4. มีการฝึกซ้อมทบทวนวิธีปฏิบัติทังในกรณีปกติและฉุกเฉินเป็น
ของคลังก๊าซเขาบ่อยา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ท้าการสูบถ่ายส่วน
ระยะ เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด การกรณี เ กิ ด การหกรั่ ว ไหลของ
ใหญ่จะเป็นก๊าซ LPG โพรเพนและบิวเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่จะระเหย
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่ายลงสู่ทะเล ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ไปในอากาศหากเกิดการหกรั่วไหล ส่วนการสูบถ่ายน้ามันดีเซล
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ น้ามันเตารวมถึงน้ามันดิบนัน หากเกิดการ
หกรั่วไหลก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเลในระดับที่ต่างกัน
ไปตามลักษณะสมบัติของสาร อย่างไรก็ตาม น้ามันจะไม่ละลาย
น้า ซึ่งส่วนใหญ่จะลอยอยู่ที่ผิวน้าแล้วระเหยไป ส่วนที่ไม่ระเหยก็
จะสามารถเก็ บรวบรวมหรือ ย่ อ ยสลายโดยใช้น้ ายาขจั ดคราบ
น้ามัน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ตรวจวิเคราะห์: คุณภาพน้าทะเล
จุ ด ตรวจวั ด : บริ เ วณท่ า เที ย บเรื อ ของคลั ง ก๊ า ซ
เขาบ่อยาจ้านวน 2 จุด (ดังรูปที่ 6.1-9)
ดัชนีตรวจวัด :
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ความโปร่งใส (Transparency)
- ออกซิเจนละลาย (DO)
- ความเค็ม (Salinity)
- บีโอดี (BOD)
- น้ามันหรือไขมันบนผิวน้า (Floatable Oil
& Grease)
- ค่าทีดีเอส (TDS)
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 25,000 บาท/ครัง
(รวมคลังน้ามันศรีราชา)

6-33

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

7. นิเวศวิทยาบนบก
คลังก๊าซเขาบ่อยา
คลังส้ารองผลิตภัณฑ์

8. นิเวศวิทยาทางทะเลและ
ชายฝั่ง
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ท่าเทียบเรือและคลังส้ารอง
ผลิตภัณฑ์

6-34

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
นอกจากนี ในขั นตอนการสู บ ถ่ า ยจะมี พ นั ก งานประจ้ า ที่ จุ ด
ปฏิบัติการ มี Work Instruction อย่างชัดเจน เพื่อ ป้องกันความ
ผิดพลาด ตัว Loading Arm มีระบบ Interlock ที่สามารถปิดวาล์ว
ได้ภายใน 15 วินาที ซึ่งการจัดการดังกล่าวจะท้าให้โอกาสเกิดผล
กระทบต่อคุณภาพน้าทะเลเป็นไปได้น้อย และหากเกิดการรั่วไหล
ทางคลั ง ฯ ก็ มี แ ผนฉุ ก เฉิ น รองรั บ ไว้ แ ล้ ว ประเมิ น ได้ ว่ า จะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบที่ส้าคัญ
พืนที่โ ครงการตังอยู่ ภายในพืนที่ข องคลั งก๊าซเขาบ่อยาเท่านัน
ไม่ได้มีการแผ้วถางพืนที่โดยรอบโครงการเพิ่มเติม เมื่อพิจารณา
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะด้าเนินการ คือ การเก็บส้ารองและสูบ
จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประเมินได้ว่าจะไม่ท้าให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาพนิเวศวิทยาบนบกแต่อย่างใด
หลังมีโครงการขยายท่าเทียบเรือฯ กิจกรรมหลักจะยังคงมีรูปแบบ
เหมือนเดิมคือ มีเรือเข้ามาจอดขนถ่ายผลิตภัณฑ์ การควบคุมการ
รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบท่อ การควบคุมการเก็บส้ารอง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายในถั ง ตลอดจนการตรวจสอบและซ่ อ มบ้ า รุ ง
เครื่อ งจักร/อุป กรณ์ต่ าง ๆ กิ จกรรมเหล่ า นีจะมี ขั นตอนวิธีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยควบคุมก้ากับ
หากด้าเนินการอย่างเคร่งครัด ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
จะเกิดขึนน้อยมาก ยกเว้นแต่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

ใช้มาตรการเดียวกับคุณภาพน้าทะเล คือ
1. ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารมาตรฐานที่ ก้ า หนดโดยหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น ก้าหนดให้เรือทุกล้าที่จะเข้ามา
เทียบท่าเพื่อรับ -จ่ายผลิตภัณฑ์ ไม่ให้มีการสูบน้าใต้ท้องเรือ
หรือน้าปนน้ามันทิงออกนอกเรือโดยเด็ดขาด
2. ในขันตอนการสูบถ่ายจะมีพนักงานประจ้าที่จุดปฏิบัติการ
3. มี Work Instruction ส้ าหรับขั นตอนการสู บถ่ายอย่างชัดเจน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดและตั ว Loading Arm มี ร ะบบ
Interlock ที่สามารถปิดวาล์วได้ภายใน 15 วินาที
นอกจากนี ท่าเรือที่ก่อ สร้างใหม่เมื่อ มีการด้าเนินการตัว ท่าเรือ
สามารถเป็นแหล่งหลบซ่อน และที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล 4. มีการฝึกซ้อมทบทวนวิธีปฏิบัติทังในกรณีปกติและฉุกเฉินเป็น
ระยะ เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด การกรณี เ กิ ด การหกรั่ ว ไหลของ
ท้าให้ทะเลในบริเวณพืนที่โครงการมีความอุดมสมบูรณ์มากขึน
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่ายลงสู่ทะเล ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบ

-

ตรวจวิเคราะห์: สภาพนิเวศวิทยาทางทะเล
จุดตรวจวัด : บริเวณท่าเทียบเรือของคลังก๊าซเขา
บ่อยาจ้านวน 2 จุด โดยเป็นจุดเดียวกับการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทะเล (ดังรูปที่ 6.1-9)
ดัชนีตรวจวัด :
- แพลงก์ตอนพืช
- แพลงก์ตอนสัตว์
- สัตว์ทะเลหน้าดิน
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 50,000 บาท/ครัง
(รวมคลังน้ามันศรีราชา)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
9. ผังเมืองและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ท่าเทียบเรือและคลังส้ารอง
ผลิตภัณฑ์

10. การประมงและเพาะเลียง
สัตว์น้า
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ส่วนท่าเทียบเรือ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

พืนที่ของโครงการอยู่ในเขตของเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งเป็น พืนที่เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมตาม
โครงการพัฒนาพืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของ อบพ. ที่
ก้าหนดให้ มีกิจกรรมหลั ก 3 ประเภท คื อ ท่าเรือ พาณิช ย์ นิค ม
อุตสาหกรรมและชุมชนเมืองใหม่ ในปัจจุบันที่ดินบริเวณชายฝั่ง
ทะเลของเทศบาลเป็ น ท่ า เรื อ พาณิ ช ย์ อ ยู่ แ ล้ ว ถั ด จากบริ เ วณ
ชายฝั่งเข้ามาบริเวณตอนกลางเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
อุ ต สาหกรรม และเพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค ดังนัน กิจกรรมที่เกิดขึนในระยะด้าเนินการจึงไม่
ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมของพืนที่
ในระยะด้ าเนิ น การของคลั งก๊ าซเขาบ่อ ยาซึ่ง จะมีท่า เที ย บเรื อ 1. จัดช่องทางให้เรือประมงขนาดเล็กสามารถลอดผ่านใต้สะพาน เพิ่มขึน อาจมีผลกระทบกับการท้าประมงพืนบ้าน แม้พืนที่บริเวณ
ท่าเทียบเรือได้โดยไม่ต้องอ้อม ช่องทางดังกล่าวต้องมีความสูง
ท่ า เที ย บเรื อ จะเป็ น พื นที่ ห วงห้ า มในการเข้ า มาท้ า ประมง แต่
ไม่น้อยกว่า 5 เมตรจากระดับน้าทะเลขึนสู งสุ ด โดยจัดให้ มี
โครงการได้อนุโลมให้เรือประมงขนาดเล็กเข้ามาได้โดยการมีท่า
ป้ายบอกอย่างชัดเจนทังในเวลากลางวันและกลางคืน
เที ย บเรื อ เพิ่ ม ขึ นจะไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ เรื อ ประมงพื นบ้ า น
เนื่องจากโครงการได้จัดท้าจุดลอดเรือ บริเวณสะพานท่าเทียบเรือ
มี ค วามสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 เมตร ซึ่ ง เรื อ สามารถลอดได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย พร้อมมีป้ายไฟบอกอย่างชัดเจน โดยมาตรการดังกล่าว
เป็นที่ยอมรับในเวทีการประชุมรับฟังความคิ ดเห็ นฯ ดังนัน จึง
ประเมินว่าการมีท่าเทียบเรือส่วนขยายฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในระดับต่้าต่อการท้าประมง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

11. การระบายน้าและป้องกันน้า
ท่วม
คลังก๊าซเขาบ่อยา
คลังส้ารองผลิตภัณฑ์

ถังเก็บโพรเพนและบิว เทน ถังเก็บก๊าซ LPG และถังเก็บน้ามัน
ของคลังก๊าซเขาบ่อยานัน มีการจัดเตรียมระบบระบายน้ารองรับ
ไว้แล้วทังพืนที่รอบลานถังและภายในลานถัง ซึ่งจะมีการก่อสร้าง
ระบบระบายน้าเชื่อมต่อระหว่างถังเก็บผลิตภัณฑ์กับระบบระบาย
น้าเดิม ดังนัน น้า จากโครงการซึ่งส่ ว นมากจะเป็น น้าฝนจะถู ก
ระบายลงสู่ ร ะบบระบายน้ า เดิ ม ของโครงการโดยน้ า ฝนจะถู ก
ระบายลงบ่อน้ารูปสามเหลี่ยมขนาด 11,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
เก็บไว้ใช้ประโยชน์ ดังนัน จึงประเมินได้ว่าในการด้าเนินโครงการ
จะไม่ส่งผลกระทบที่ส้าคัญต่อระบบระบายน้า
ส้าหรับในระยะด้าเนินการ การขนส่งผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้ช่อง
ทางการขนส่งทางเรือและทางท่อได้เพิ่มขึน โดยจ้านวนรถขนส่ง
ผลิ ต ภั ณฑ์ จะไม่เพิ่ มขึ น เนื่อ งจากโครงการเน้น การขยายช่อ ง
ทางการขนส่งทางท่าเทียบเรือ ประเมินว่ากิจกรรมการขนส่งใน
ระยะด้าเนินการ จะไม่ส่งผลกระทบทางด้านคมนาคมทางบกจน
เป็นผลกระทบที่ส้าคัญ

12. การคมนาคมทางบก
คลังก๊าซเขาบ่อยา
คลังส้ารองผลิตภัณฑ์
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-

-

1. ควบคุมให้พนักงานขั บรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด
2. ควบคุมน้าหนักของรถบรรทุกไม่ให้เกินที่หน่วยงานราชการ
ก้าหนด
3. จ้ากัดความเร็วรถบรรทุก ต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน
พืนที่โครงการ และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพืนที่
ชุมชน และต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนดเมื่อแล่นในถนน
สาธารณะทั่วไป
4. จัดให้มีพ นักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่หน้าป้อมทางเข้ า
คลังฯ ตลอดเวลา เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเข้าออกของ
รถ และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน
5. เตรีย มพืนที่ส้าหรั บจอดรถบรรทุกผลิ ตภั ณฑ์อย่ างเพีย งพอ
โดยห้ามการจอดรถบรรทุกผลิตภัณฑ์ในถนนสาธารณะ

บั น ทึ ก ปริ ม าณการจราจรทางบกของโครงการ
(จ้ า นวนรถ ขนาดรถ และประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
บรรทุ ก ) และสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ นื่ อ งจาก
ยานพาหนะของโครงการ
ระยะเวลา : บันทึกทุกวันและสรุปสถิติเป็นรายเดือน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน
(รวมคลังน้ามันศรีราชา)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
13. การคมนาคมทางน้า
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ส่วนท่าเทียบเรือ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบจากปริมาณเรือที่เพิ่มขึน
กิจกรรมหลั กในระยะด้าเนินการเป็นการรับ -จ่ายผลิตภัณฑ์ผ่ าน
ทางท่าเทียบเรือของโครงการ ดังนัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการ
เพิ่มปริมาณการจราจรทางน้าในเขตท่าเรือศรีราชา โดยปริมาณเรือ
ที่เพิ่มขึนจากการมีท่าเทียบเรือฯ จ้านวน 10 ล้า/เดือน จะท้าให้มี
ปริมาณเรือในเขตท่าเรือศรีราชาเพิ่มขึนร้อยละ 1.40 การเดินเรือ
ของโครงการ จะต้องใช้ร่องน้าบางส่วนร่วมกับท่าเทียบเรืออื่น ๆ
ในเขตท่ า เรื อ ศรี ร าชา ซึ่ ง เรื อ ที่ เ ข้ า ออกจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบีย บของกรมเจ้า ท่ า อย่ า งเคร่ง ครั ด นอกจากนี ยั ง ต้ อ ง
ปฏิบัติตามข้อบังคับของทางบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ดังนัน
ปริมาณเรือที่เพิ่มขึนจากการขยายท่าเทียบเรือของคลังก๊าซเขา
บ่อยา จะส่งผลกระทบกับการจราจรทางน้าในระดับที่ยอมรับได้
ภายใต้การก้ากับดูแลของหน่วยงานในท้องที่

1. ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของกรมเจ้ า ท่ า อย่ า ง
เคร่งครัด และควบคุมเรือที่เข้า-ออกโครงการให้ปฏิบัติตามกฎ
ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัดด้วย
2. เรือที่เข้าออกต้องมีการประสานกับส้านักงานน้าร่องเขตท่าเรือ
ศรีราชา แจ้งการน้าเรือเข้าล่วงหน้า รวมถึงมีการประสานกับ
ศู น ย์ ค วบคุ ม การจราจรและความปลอดภั ย ทางทะเลอย่ า ง
ใกล้ชิด
3. ติ ด ตั งระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า งบนท่ า เที ย บเรื อ ให้ ชั ด เจนและ
เหมาะสมตามมาตรฐานการเดินเรือสากล เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ
4. ซักซ้อ มท้าความเข้ าใจกับเรือ ที่จะเข้ ามาเทีย บท่ าเทีย บเรื อ
หมายเลข 1A, 1B และ 2A, 3A พร้อมก้ากับดูแลให้มีการน้า
เรื อ เข้ า เที ย บท่ า ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง และปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบที่วางไว้
5. จัดช่องทางให้เรือประมงขนาดเล็กสามารถลอดผ่านใต้สะพาน
ผลกระทบต่อการสัญจรทางน้า
ท่าเทียบเรือได้โดยไม่ต้องอ้อม ช่องทางดังกล่าวต้องมีความสูง
ท่าเทียบเรือที่สร้างเพิ่มเป็นการขยายลงมาทางทิศใต้ ไม่มีพืนที่ที่
ไม่น้อยกว่า 5 เมตรจากระดับน้าทะเลขึนสู งสุ ด โดยจัดให้ มี
ยื่นออกไปเกินกว่าท่าเทียบเรือปัจจุบัน จึงไม่กีดขวางการจราจร
ป้ายบอกอย่างชัดเจนทังในเวลากลางวันและกลางคืน
ทางน้าโดยทั่วไป ส่วนผลกระทบด้านความเสี่ยงที่เกิดจากการมี
เรือเข้าเทียบท่าเพิ่มขึน พิจารณาได้จากข้อมูลของแผนแม่บทและ
แผนปฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย คมนาคมทางน้า ที่ ไ ด้ ป ระเมิ น
ความเสี่ ย งการคมนาคมทางน้ า ในพื นที่ บ ริ เ วณนี ว่ า มี ค่ า ต่้ า ที่
1X10-5 หรือมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยมาก ขนาด 1 ครัง ในรอบ
20 ปี ของกองเรือขนาด 5,000 ล้า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
บั น ทึ ก ปริ ม าณการจราจรทางน้ า ของโครงการ
(จ้ า นวนเรื อ ขนาดเรื อ และประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
บรรทุ ก ) และสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ นื่ อ งจาก
ยานพาหนะของโครงการ
ระยะเวลา : บันทึกทุกวันและสรุปสถิติเป็นรายเดือน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน
(รวมคลังน้ามันศรีราชา)
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

14. น้าใช้
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ท่าเทียบเรือและคลังส้ารอง
ผลิตภัณฑ์

15. พลังงานไฟฟ้า
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ท่าเทียบเรือและคลังส้ารอง
ผลิตภัณฑ์
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบด้านความปลอดภัยในการน้าเรือเข้าเทียบท่า
เมื่อเปิดใช้ท่าเทียบเรือหมายเลข 1A, 1B และ 2A, 3A ต้าแหน่ง
ท่าเทีย บเรือ ทัง 4 ท่าจะอยู่ ห่ างกัน ในระยะที่ใกล้ ที่สุ ด ประมาณ
240 เมตร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเข้าเทียบท่า
โดยเฉพาะท่าเทียบเรือหมายเลข 1B กับ 2A แต่จากการประเมิน
ทบทวนวิธีการในการน้าเรือ เข้าเทีย บท่าในสถานการณ์ต่าง ๆ
เช่น ขณะน้าขึน น้าลง พบว่า โครงการจะสามารถน้าเรือเข้า-ออก
จากท่าได้ด้วยความปลอดภัย
ปัจจุบันคลังก๊าซเขาบ่อยามีการใช้น้าประมาณ 67 ลบ.ม./วัน โดย 1. รณรงค์การประหยัดน้าและลดการใช้น้าในพืนที่ โดยการน้าน้า ส่วนใหญ่จะเป็นน้าใช้ในส้านักงาน/โรงอาหาร และน้าที่จ่ายลงเรือ
ที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้หรือรดสนาม
เพื่อ ใช้ใ นการอุ ปโภค บริ โ ภคภายในเรือ ทังนี หลั งมีโ ครงการ
ขยายท่าเทีย บเรือ ฯ จะท้าให้ มีค วามต้อ งการใช้น้าเพิ่มขึ นเป็ น
116 ลบ.ม./วัน (เพิ่มขึนประมาณ 49 ลบ.ม./วัน) โดยส่วนใหญ่จะ
เพิ่มขึ นในส่ วนของน้า ที่จ่ายลงเรือเพื่อ ใช้ในการอุปโภคบริโ ภค
ภายในเรือ ทังนี ยั งอยู่ในความสามารถในการจ่ายน้าของนิค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง กิจกรรมในระยะด้าเนินการของคลังก๊าซ
เขาบ่อยาจึงเกิดผลกระทบต่อการใช้น้าในระดับที่ยอมรับได้
เมื่อมีการด้าเนินโครงการจะท้าให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน 1. เลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ที่มีการสูญเสียพลังงาน จากระบบควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ ทังในส่วนของท่าเทียบเรือ
น้อย เพื่อลดการใช้พลังงาน
และถั งเก็ บผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมถึ งระบบไฟฟ้า ให้ แ สงสว่ า งและชุ ด
อุปกรณ์ท้าความเย็น ปัจจุบัน คลั งก๊าซเขาบ่อยามีการใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 7,900 เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี ภายหลังจากมีการขยายท่า
เทียบเรือและถังเก็บผลิต ภัณฑ์ จะท้าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึนประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ -ชั่วโมง/ปี ซึ่งการไฟฟ้าส่ ว น
ภู มิ ภ าคศรี ร าชายั ง มี ค วามสามารถในการจ่ า ยไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า ง
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

16. การจัดการกากของเสีย
คลังก๊าซเขาบ่อยา
ท่าเทียบเรือและคลังส้ารอง
ผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

เพียงพอ ดังนัน กิจกรรมในระยะด้าเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยา
จะมีผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าต่อชุมชนโดยรอบในระดับต่้า
กากของเสียที่เกิดขึนจากการด้าเนินโครงการประกอบด้วยกาก 1. ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมน้าอับเฉาของกรมเจ้าท่าอย่าง ของเสียในส่วนของส้านักงาน กากของเสียที่เกิดจากการสูบถ่าย
เคร่งครัด โดยห้ามเรือสูบน้าใต้ท้องเรือทิงตลอดจนห้ามทิงขยะ
และกักเก็บผลิตภัณฑ์ รวมถึงการซ่อมบ้ารุง
ออกนอกเรือเด็ดขาด
2. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะและกากของเสียไว้ตามจุดต่าง ๆ
กากของเสียจากส้านักงาน
อย่ างเพียงพอ โดยแยกประเภทให้ ชัดเจนว่า เป็นขยะเปีย ก
ปัจจุบัน คลังก๊าซเขาบ่อยามีพนักงานรวม 38 คน ประเมินปริมาณ
ขยะแห้ง ขยะอันตราย พร้อมกับมีการจัดเก็บและส่งก้าจัดตาม
ขยะได้เท่ากับ 32.3 กิโลกรัม/วัน ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึน จะมีการ
ประเภทของขยะ ให้ เป็ นไปตามหลั กวิ ชาการและระเบี ยบที่
คัดแยกก่อนส่งเทศบาลนครแหลมฉบังน้าไปจัดการต่อ ไป เมื่อมี
เกี่ยวข้อง
โครงการฯ จะไม่มีการจ้างพนักงานเพิ่ม จากการที่ปริมาณขยะ
เกิดขึนน้อยและไม่เพิ่มขึนหลังมีโครงการ จึงประเมินได้ว่าขยะ
ของเสียจากส้านักงานจะไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
จัดการ
กากของเสียที่เกิดขึนจากการสูบถ่ายและกักเก็บผลิตภัณฑ์
รวมถึงกากของเสียจากการซ่อมบ้ารุง
จะมีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนมีโครงการ ประกอบด้วย น้ามันใช้
แล้ว วัสดุปนเปื้อนน้ามัน ภาชนะปนเปื้อนน้ามัน ทรายปนเปื้อน
น้ามัน หลอดไฟส่องสว่างและใยแก้ว เนื่องจากโครงการมีลักษณะ
การด้าเนินงานเป็น เพีย งการรับ -จ่ายและเก็บส้ารองผลิ ตภั ณฑ์
ก๊าซและน้ามันเท่านัน ไม่มีกระบวนการผลิต ซึ่งกากของเสียจะ
ถู ก ส่ ง ให้ กั บ หน่ ว ยงานหรื อ บริ ษั ท เอกชนผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
หน่วยงานราชการให้น้าไปจัดการตามหลักวิชาการ ประเมินได้ว่า
กากของเสีย ที่เพิ่มขึ นจากการด้าเนิน งานของโครงการ จะไม่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภ าพและความสามารถในการจัดการแต่
อย่างใด

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
17. เศรษฐกิจและสังคม
คลังก๊าซเขาบ่อยา

6-40

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ในการด้าเนินโครงการจะไม่มีการจ้างพนักงานเพิ่ม แต่ทาง ปตท. 1. จัดให้มีศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของ มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงโดยตลอด และมี
ประชาชนและหากมีการร้องเรียน ทางโครงการต้องตรวจสอบ
แนวคิ ด ที่ จ ะขยายขอบเขตของชุ ม ชนให้ ม ากขึ น ซึ่ ง จะเป็ น
และหาทางแก้ไ ขทั น ที และต้อ งแจ้ง กลั บให้ ชุ มชนทราบถึ ง
ประโยชน์กับชุมชน
ข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
2. พิจารณารับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพืนที่เข้าฝึกงาน
การด้าเนินโครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรับ -จ่าย เก็บ
และจั ดจ้ า งประชาชนในท้อ งถิ่ น เป็ น อั น ดั บ แรกรวมถึ ง งาน
ส้ารองปิโตรเลียม เพื่อประโยชน์ระดับประเทศที่มีความต้องการ
เฉพาะกิจที่ไม่ต้องใช้ความช้านาญเฉพาะด้าน เช่น แม่บ้าน
ใช้มากขึนอย่างต่อเนื่อง
แม่ครัวประจ้าส้านักงาน การจัดและดูแลสวนหย่อม เป็นต้น
3. จัดให้มีการเยี่ยมชมโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
กิจกรรมในระยะด้าเนินการ เป็นไปในลักษณะเดิม คือ มีการรับอาจให้ ตัวแทนชุมชนหรือ ผู้ ที่ส นใจมีส่ว นร่ว มในการติดตาม
จ่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางท่าเทียบเรือ ทางรถยนต์ และทางท่อ และ
ตรวจสอบการด้าเนินการตามมาตรการฯ
การเก็บส้ า รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ต่าง ๆ ในถังเก็ บ ดังนั นกิจกรรมใน 4. ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาสาธารณประโยชน์ในชุมชน
ระยะด้าเนินการจะไม่ท้าให้ ผลกระทบที่เกิดขึนต่อวิถีชีวิตชุมชน
อย่างสม่้าเสมอ
โดยทั่ ว ไปเพิ่ม ขึ น อย่ า งไรก็ ดี ชุม ชนยั ง มีค วามกัง วลเกี่ ย วกั บ 5. สนั บ สนุ น การด้ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของชุ ม ชน วั ด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน เช่น ผลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเลและ
สถานศึ กษาและอื่น ๆ เพื่อ เป็น การพัฒนาสั งคมและชุมชน
สิ่งมีชีวิตในทะเล ฝุ่นละอองและน้าเสีย
เช่น การส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา กิจกรรมทางศาสนา ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ในส่วนของผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวประมง ซึ่งเป็นเรือประมง
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
ขนาดเล็กนัน ท่าเทียบเรือส่วนต่อขยาย คือ ท่าหมายเลข 1A และ 6. เผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนใน
1B มี ร ะยะยื่ น ออกมาทางใต้ ป ระมาณ 375 เมตร ซึ่ ง จะเป็ น
พืนที่รับทราบ
ผลกระทบไม่มาก เนื่องจากชาวประมงจะวิ่งเรือเลียบชายฝั่งใน 7. ท้าการสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน
ระยะประมาณ 500 เมตร นอกจากนี จากกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ที่อยู่โดยรอบคลังก๊าซเขาบ่อยา เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ของประชาชนทั งการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยชาวประมง และการ
ด้าเนินงานของโครงการ เพื่อน้าผลที่ได้มาปรับปรุงการด้าเนิน
สัมภาษณ์ผู้น้าชุมชน มีการตกลงที่จะจัดท้าป้ายจุดลอดสะพานท่า
โครงการ
เทียบเรือให้เห็นอย่างชัดเจน (ปัจจุบันเรือประมงจะมีการแล่นลอด
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

18. สุขาภิบาลและสาธารณสุข
คลังก๊าซเขาบ่อยา

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผ่านสะพานท่าเทียบเรือของโครงการอยู่แล้ว ) โดยจัดท้าเป็นป้าย 8. ส่งเสริมโครงการ คลังฯ สีขาว ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ไฟบอกจุดลอดของเรือ ซึ่งความสูงของสะพานก้าหนดไว้ 5 เมตร
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
จากระดับน้าทะเลขึนสูงสุด ท้าให้ เรื อประมงขนาดเล็ กสามารถ
พนั กงานจ้ างเหมาและผู้ เกี่ ย วข้ อ งมี ความเข้ าใจในเรื่ อ งการ
ลอดผ่านใต้สะพานท่าเทียบเรือโดยไม่ต้องอ้อม เพื่อลดผลกระทบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่ งส่วนหนึ่งจะน้าความรู้ ที่
ที่จะเกิดจากการเสียเวลาและสินเปลืองน้ามันของเรือประมงและ
ได้รับไปขยายผลให้กับครอบครัวของนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน
ลดโอกาสในการเกิดอันตรายขึนกับเรือประมงขนาดเล็กเมื่อต้อง
เพื่อช่วยลดจ้านวนผู้ติดยาเสพติดลง
ออกไปในพืนที่ห่างฝั่งมากได้อีกด้วย
ในการด้าเนินโครงการ จะไม่มีการจ้างพนักงานเพิ่ม ท้าให้ การ 1. จัดให้มีจุดบริการน้าดื่มที่มีค วามสะอาด สถานที่พักผ่อ นที่มี ดูแลในเรื่องของสภาพสาธารณสุขจึงเป็นไปได้อย่างสะดวกและ
ความเหมาะสม รวมทังห้องน้า-ห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล
ครอบคลุ ม หลังมีโ ครงการขยายท่าเทีย บเรือ ฯ จึงไม่ก่อให้ เกิด
ให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ
ผลกระทบใด ๆ เพิ่มขึน
2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ้าทุกปี และมี ห้อง
พยาบาลพร้อมพยาบาลประจ้าไว้รองรับในกรณีที่พนักงานเกิด
การเจ็บป่วยในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
3. ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ เพื่อรองรับและส่งตัว
ผู้ป่วยจากโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
4. สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก ารรั ก ษาพยาบาลหรื อ อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ให้แก่ส ถานพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีร าชา โรงพยาบาลอ่าวอุดม อ้าเภอ
ศรีราชา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านไร่หนึ่ง)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
19. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
คลังก๊าซเขาบ่อยา

6-42

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมในระยะด้าเนินการหลังมีการขยายท่าเทียบเรือและมีถัง 1. ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
เก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม จะไม่แตกต่างจากปัจจุบัน ซึ่งพนักงานมี 2. จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมพนั ก งาน เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านกั บ
ประสบการณ์ มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ซึ่งจากความพร้อมในด้าน
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ การปฐมพยาบาลเบืองต้น การใช้
ต่าง ๆ ประเมินได้ว่า กิจกรรมในระยะด้าเนินการของคลังก๊าซเขา
อุปกรณ์ป้อ งกัน อัน ตรายส่ วนบุค คล และการฝึกอบรมความ
บ่อ ยา จะส่งผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ใน
ปลอดภัย เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
ระดับต่้า
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ มีการติดป้ายสัญลักษณ์เตือนในบริเวณ
ด้ า นผลกระทบจากสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ า ย พบว่ า ค่ า ปริ ม าณ
ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายนันๆ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ตรวจวัดได้ มีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานทัง 4. ติดตังป้ายสัญลักษณ์แสดงอันตรายของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไป
ในคลังก๊าซฯ และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งการมีถังเก็บส้ารองเพิ่มขึนที่
ตามมาตรฐานสากล
เป็ น ระบบปิ ด จะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบที่ ส้ า คั ญ จากการที่ 5. จัดท้าแผนการตรวจสอบและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและ
กิจกรรมของโครงการเป็นการเก็บส้ ารองผลิ ตภัณฑ์ปิโ ตรเลีย ม
ระงับอัคคีภัย อุปกรณ์เตือนภั ย อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหล
และการสูบจ่ายลงสู่เรือหรือรถ ดังนัน ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบคือ
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ หมาะสมและด้ า เนิ น การตามแผนอย่ า ง
พนักงานของโครงการ เมื่อ พิจารณาผลการตรวจสุ ข ภาพของ
เคร่งครัด
พนั ก งานบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) และพนั ก งานของ 6. จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบืองต้น พร้อมประสานไปยัง
ผู้ รับ เหมา (ทั งคลั ง ก๊าซเขาบ่ อ ยาและคลั งน้ ามั น ศรีร าชา) โดย
โรงพยาบาลในพืนที่ (เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ตรวจสุ ขภาพและตรวจวัด Metabolite ที่ส้าคั ญของสารอินทรีย์
ณ ศรีราชา โรงพยาบาลอ่าวอุดม อ้าเภอศรีราชา โรงพยาบาล
ระเหยง่าย ก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด ดังนัน จึงประเมินได้
สมิติเวช ศรีราชา เป็นต้น) ให้สามารถรับคนเจ็บไปรักษาได้
ว่าความเสี่ ยงที่เกิดขึ นจะอยู่ในระดับต่้าและไม่เป็น อัน ตรายต่อ
อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
กลุ่มเสี่ยงและชุมชนใกล้เคียง
7. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุ
การระเบิด อัคคีภัย การรั่วไหลของผลิตภัณฑ์และอุบัติเหตุต่าง
ๆ อย่างสม่้าเสมอ ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง อย่างน้อย ปีละ 1
ครัง และมีการประเมินผลการฝึกซ้อมในแต่ละครัง เพื่อน้ามา
แก้ไขปรับปรุงให้แผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากขึน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
บั น ทึ ก สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และสาเหตุ ข อง
อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ น ตลอดจนการเจ็ บ ป่ ว ยของ
พนักงาน
ระยะเวลา : บันทึกทุกวันและสรุปสถิติเป็นรายเดือน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน
ตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ก่อนเข้าท้างานและตรวจ
สุขภาพพนักงานโครงการ
ดัชนีการตรวจวัด : อย่างน้อยประกอบด้วย
- ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
- เอกซเรย์ทรวงอก
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ระยะเวลา : ปีละ 1 ครัง
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายประมาณ : 3,000 บาท/คน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

8. ก้ า หนดจุ ด รวมพลและแผนการอพยพประชาชนในชุ ม ชน
(ขณะเกิ ด เหตุ ) กรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก ารระเบิ ด อั ค คี ภั ย การ
รั่วไหลของผลิตภัณฑ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานราชการ
รวมทังสถานพยาบาลในพืนที่
9. จัดให้มีแผนในการดับเพลิง (Pre-Fire Plan) ส้าหรับทุกถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์และทุกพืนที่
10. จัดหาและติดตังอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ระบบ
น้าดับเพลิง Hydrant, Fixed Monitor, Hose Cabinet เพิ่มเติม
ให้ครอบคลุมและเพียงพอกับโครงการส่วนที่มีการขยาย โดย
อย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดัง
ตารางที่ 6.1-3 (1) และตารางที่ 6.1-3 (2)
11. จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ ดั บ เพลิ ง เบื องต้ น ชนิ ด ผงเคมี แ ห้ ง ( Dry
Chemical) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มเติม
ครอบคลุมส่วนที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม
12. จั ด ให้ มี กิ จ กรรมรณรงค์ ก ารปฏิ บั ติ ง านไม่ ใ ห้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ
(Zero Accident)
13. ก่อสร้างบ่อส้ารองน้าดับเพลิงที่มีขนาด 11,000 ลูกบาศก์เมตร
เพื่อใช้เป็นแหล่งส้ารองน้าจืดเพื่อการดับเพลิง พร้อมติดตังราว
กันตกรอบบ่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ทังนีดินที่เกิดจากการ
ขุดลอกให้น้าไปปรับถมพืนที่บริเวณพืนที่สีเขียวขนาด 20 ไร่
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาโดยไม่มีการน้าไปทิงภายนอกโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการ ของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิต ภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
20. สุนทรียภาพและการ
ท่องเที่ยว
คลังก๊าซเขาบ่อยา

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ในส่ ว นของท่าเทีย บเรือ แม้จะมีโ ครงสร้างของท่าส่ ว นขยายที่ 1. ดูแลรั กษาพืนที่ สี เขี ย ว รวมถึ งไม้ ยื น ต้ น ภายในและบริเวณ เพิ่ ม ขึ น แต่ ก็ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพปั จ จุ บั น และการใช้
ขอบเขตพืนที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ เพื่อ
ประโยชน์ พื นที่ ข้ า งเคี ย งที่ เ ป็ น ท่ า เที ย บเรื อ อี ก ทั งไม่ มี แ หล่ ง
สร้างทัศนียภาพที่ดี
ท่อ งเที่ย วที่ส้ าคัญ จึงกล่ าวได้ว่า จะไม่ก่อ ให้ เกิดผลกระทบต่อ
ทัศนียภาพ สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว
การเพิ่ ม ขึ นของถั ง เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ เ วณคลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยา
ปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันทังภายในโครงการ
และพืนที่ข้ างเคียง และที่ตังโครงการมิได้เป็นเส้นทางผ่านหรือ
แหล่ งท่อ งเที่ย วที่ ส้ าคั ญ จึ งไม่ก่อ ให้ เกิดผลกระทบที่ ส้ าคั ญต่ อ
ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-3 (1) สรุปชนิดและจ้านวนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงของคลังก๊าซเขาบ่อยาในปัจจุบันและส่วนที่จะติดตังเพิ่มเติม
รายการ
1. แหล่งน้าดับเพลิง
บ่อส้ารองน้าดับเพลิง
2. ปั๊มน้าดับเพลิง
2.1 บ่อส้ารองน้าดับเพลิง

ปัจจุบัน
- บ่อสี่เหลี่ยมขนาด 11,000 ลูกบาศก์
เมตร
- น้าทะเล

รายละเอียด/จ้านวน
ติดตังเพิ่ม
บ่อส้ารองน้าดับเพลิงขนาดความจุ 11,000
ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 บ่อ

-

หมายเหตุ
รวมเป็นบ่อส้ารองน้า 2 บ่อ เป็นแหล่ง
น้าจืดเพื่อการดับเพลิง
-

- Motor Pump ขนาด 950 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชัว่ โมง จ้านวน 2 เครื่อง
- Engine Pump ขนาด 950 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ้านวน 2 เครื่อง

- Engine Pump ขนาด 950 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ้านวน 2 เครื่อง

2.2 พืนที่ท่าเทียบเรือ

- Engine Pump ขนาด 535 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ้านวน 2 เครื่อง

- Engine Pump ขนาด 950 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ้านวน 2 เครื่อง

2.3 จุดรับน้าดับเพลิงทางทะเล

- Engine Pump ขนาด 500 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ้านวน 1 เครื่อง

-

2.4 อุปกรณ์สนับสนุน

- Engine Mobile Fire Water Pump
ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
จ้านวน 1 เครื่อง

-

3. น้ายาโฟมดับเพลิง
3.1 High Expansion Foam 1-3%

-

รวม
น้าจืดปริมาตรรวม 22,000
ลูกบาศก์เมตร
น้าทะเล (ไม่จ้ากัดปริมาณ)

18 ลูกบาศก์เมตร
(ส้าหรับ Catch Basin เดิม)

25 ลูกบาศก์เมตร
(ส้าหรับ Catch Basin ใหม่)

- Motor Pump ขนาด 950
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
จ้านวน 2 เครื่อง
- Engine Pump ขนาด 950
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
จ้านวน 4 เครื่อง
- Engine Pump ขนาด 535
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
จ้านวน 2 เครื่อง
- Engine Pump ขนาด 950
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
จ้านวน 2 เครื่อง
- Engine Pump ขนาด 500
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
จ้านวน 1 เครื่อง
- Engine Mobile Fire Water
Pump ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชัว่ โมง จ้านวน 1 เครื่อง
รวม 43 ลูกบาศก์เมตร

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

-

เป็นปั๊มใช้ส้าหรับสูบน้าทะเลเพื่อใช้ใน
การดับเพลิงเพิ่มเติมจากน้าจืด
-

ใช้ในการดับเพลิงก๊าซเหลวส้าหรับถัง
Refrigerated ที่สร้างใหม่
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-3 (1) สรุปชนิดและจ้านวนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงของคลังก๊าซเขาบ่อยาในปัจจุบันและส่วนที่จะติดตังเพิ่มเติม (ต่อ)
รายการ

ปัจจุบัน
12.5 ลูกบาศก์เมตร
(ส้าหรับถัง Spherical Tank)
8 ลูกบาศก์เมตร
(จากรถดับเพลิงเขาบ่อยา 2 คัน)

3.2 High Expansion Foam 1-3%
3.3 AFFF 3%

3.4 Light Water
AFFF 3%
3.5 การช่วยเหลือฉุกเฉินจาก
หน่วยงานข้างเคียง
4. Foam Trailer

7 ลูกบาศก์เมตร (จากถังส้ารองที่ท่าเรือ)

-

5. หัวฉีดโฟมขยายตัวสูง 1:2000

6. รถดับเพลิง

7. เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ
(Self Contained Breathing
Apparatus:SCBA)
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รายละเอียด/จ้านวน
ติดตังเพิ่ม
-

16.5 ลูกบาศก์เมตร
(จากปตท. ไทยออยล์ และ เอสโซ่)
อัตราฉีด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
จ้านวน 2 คัน
อัตราฉีด 24 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
จ้านวน 3 คัน
ช่วยเหลือฉุกเฉินจากไทยออยล์
อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
จ้านวน 1 คัน

-

รถดับเพลิง 2 คัน ความสามารถสูบจ่ายน้า
คันละ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
น้ายาโฟมคันละ 4 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 16 ชุด

-

รวม
รวม 12.5 ลูกบาศก์เมตร

24 ลูกบาศก์เมตร
(ซือรถดับเพลิงใหม่ 2 คัน ๆ ละ
12 ลูกบาศก์เมตร)
-

รวม 32 ลูกบาศก์เมตร

-

รวม 16.5 ลูกบาศก์เมตร

อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง จ้านวน 1 คัน

- อัตราฉีด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง 2 คัน
- อัตราฉีด 24 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง 3 คัน
- อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง 1 คัน
- ช่วยเหลือฉุกเฉินจากไทยออยล์
อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง 1 คัน
หัวฉีดโฟมขยายตัวสูง 3 หัว

ติดตังจ้านวน 3 หัว

รถดับเพลิง 2 คัน อัตราสูบจ่ายน้า คันละ
450 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
น้ายาโฟมคันละ 12 ลบ.ม
จ้านวน 10 ชุด

หมายเหตุ
เป็นโฟมส้ารองจัดเก็บในถัง 200 ลิตร
ใช้ในการดับเพลิงที่ถังน้ามันที่
สร้างใหม่

รวม 7 ลูกบาศก์เมตร
มีปริมาณเพียงพอ
-

รถดับเพลิงรวม 4 คัน
เก็บน้ายาโฟมรวม 32 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความ
พร้ อ มในการจ่ า ยโฟมดั บ เพลิ ง ที่ เ กิ ด
จากก๊าซเหลว
เพิ่มอาคารจอดรถดับเพลิง 1 หลัง ในที่
ที่เหมาะสม ปลอดภัย

26 ชุด

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-3 (1) สรุปชนิดและจ้านวนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงของคลังก๊าซเขาบ่อยาในปัจจุบันและส่วนที่จะติดตังเพิ่มเติม (ต่อ)
รายการ
8. เครื่องอัดอากาศส้าหรับ SCBA
9. หัวฉีดน้า Fixed Monitor

10. หัวฉีดน้า Ground Monitor

11. Fire Hydrant
12. หัวฉีดน้า Water Curtain

13. ชุดผจญเพลิง (Fire Suit)
14. พนักงานดับเพลิง (ตลอดเวลา)

ปัจจุบัน
จ้านวน 1 ชุด
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อหัว
จ้านวน 11 จุด

รายละเอียด/จ้านวน
ติดตังเพิ่ม
จ้านวน 1 ชุด
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อหัว
จ้านวน 3 จุด

ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อหัว
จ้านวน 9 หัว

ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อหัว
จ้านวน 6 หัว

รวมจ้านวน 15 หัว

อัตรา 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
จ้านวน 47 จุด
อัตรา 1000 ลิตรต่อนาที
จ้านวน 6 หัว

อัตรา 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
จ้านวน 22 จุด
อัตรา 1000 ลิตรต่อนาที จ้านวน 15 หัว

รวมจ้านวน 69 จุด

จ้านวน 18 ชุด
- พนักงานปฏิบัติการ 8 คน
- พนักงานขับรถดับเพลิง 2 คน

จ้านวน 20 ชุด
- พนักงานปฏิบัติการ 4 คน
- พนักงานขับรถดับเพลิง 2 คน

รวม
2 ชุด
รวมจ้านวน 14 จุด

รวมจ้านวน 21 หัว

รวมจ้านวน 38 ชุด
- พนักงานปฏิบัติการ 12 คน
- พนักงานขับรถดับเพลิง 4 คน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
ใช้ ส้ า หรั บ ลดความร้ อ นโครงสร้ า งที่
ได้รับผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้
ของถังเก็บผลิตภัณฑ์
ส้ า หรั บระบายความร้อ นโครงสร้า งที่
ได้รับผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้
ของถังเก็บผลิตภัณฑ์
ติดตังทุกระยะ 60 เมตร รอบพืนที่ถัง
และท่าเรือ
ส้ า หรั บ เสริ ม การเจื อ จางไอก๊ า ซและ
ป้องกันความร้อนที่ก่อให้เกิด
อันตราย
รองรับทีมระงับเหตุฉุกเฉินที่เพิ่มขึน
เพื่ อ รองรั บ การขยายท่ า เที ย บเรื อ ถั ง
ก๊าซ/น้ามัน และรถดับเพลิงที่เพิ่มขึน
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-3 (2) จ้านวนอุปกรณ์ดับเพลิงจากหน่วยงานข้างเคียง
ทรัพยากร
รถดับเพลิง
(อัตราสูบน้า/คัน)
น้ายาโฟม
(ชนิดน้ายาโฟม)
หัวฉีดน้า &
โฟมประจ้ารถ
หัวฉีดน้า โฟม (เคลื่อนย้าย
ได้)
หัวฉีดโฟม
พร้อมสายม้วน
หัวฉีดน้า
(Jet & Spray)
Portable Monitor Nozzle
Water curtain
สายสูบน้าดับเพลิง
ขนาด 1 1/2 นิว
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คลังก๊าซเขาบ่อยา
ปัจจุบัน
เพิ่มเติม
2 คัน
2 คัน
(3,000 LPM ต่อคัน)
(7,500 LPM ต่อคัน)
8,000 ลิตร
24,000 ลิตร
(4,000 ลิตรต่อคัน)
(12,000 ลิตรต่อคัน)
(AFFF)
(AFFF)
จ้านวน 2 หัวฉีด
จ้านวน 2 หัวฉีด
(1 หัวฉีดต่อคัน)
(1 หัวฉีดต่อคัน)
(ขนาด 2,300 LPM)
(ขนาด 2,300 LPM)
จ้านวน 8 หัวฉีด
จ้านวน 8 หัวฉีด
(4 หัวฉีดต่อคัน)
(4 หัวฉีดต่อคัน)
จ้านวน 2 หัวฉีด
จ้านวน 2 หัวฉีด
(1 หัวฉีดต่อคัน)
(1 หัวฉีดต่อคัน)
จ้านวน 10 หัวฉีด
จ้านวน 10 หัวฉีด
(5 หัวฉีดต่อคัน)
(5 หัวฉีดต่อคัน)
จ้านวน 2 หัวฉีด
จ้านวน 2 หัวฉีด
(1 หัวฉีดต่อคัน)
(1 หัวฉีดต่อคัน)
จ้านวน 16 เส้น
จ้านวน 16 เส้น
(8 เส้นต่อคัน)
(8 เส้นต่อคัน)

หน่วยงาน (จ้านวน-หน่วย-ชนิด)
คลังน้ามันศรีราชา
ไทยออยล์ (TOP)
ปัจจุบัน
เพิ่มเติม
2 คัน
1 คัน
1 คัน
(3,000 LPM ต่อคัน)
(7,500 LPM)
(7,500 LPM)
3,600 และ 4,000 ลิตร
6,000 ลิตร
6,000 ลิตร
(AFFF)
(AFFF)
(AFFF)
จ้านวน 2 หัวฉีด
(1 หัวฉีดต่อคัน)
(ขนาด 2,300 LPM)
จ้านวน 8 หัวฉีด
(4 หัวฉีดต่อคัน)
จ้านวน 2 หัวฉีด
(1 หัวฉีดต่อคัน)
จ้านวน 10 หัวฉีด
(5 หัวฉีดต่อคัน)
จ้านวน 2 หัวฉีด
(1 หัวฉีดต่อคัน)
จ้านวน 16 เส้น
(8 เส้นต่อคัน)

เอสโซ่ (ESSO)

รวม

1 คัน
(6,000 LPM)
6,500 ลิตร
(AFFF)

9 คัน
58,100 ลิตร

1 หัวฉีด
(2,300 LPM)

1 หัวฉีด
(7,500 LPM)

1 หัวฉีด
(6,000 LPM)

หัวฉีด 9

4 หัวฉีด

2 หัวฉีด

1 หัวฉีด

31 หัวฉีด

1 หัวฉีด

6 หัวฉีด

-

13 หัวฉีด

5 หัวฉีด

8 หัวฉีด

6 หัวฉีด

49 หัวฉีด

1 หัวฉีด

-

-

7 หัวฉีด

8 เส้น

1 ชุด
10 เส้น

10 เส้น

1 ชุด
76 เส้น

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-3 (2) จ้านวนอุปกรณ์ดับเพลิงจากหน่วยงานข้างเคียง (ต่อ)
ทรัพยากร
สายสูบน้าดับเพลิง
ขนาด 2 1/2 นิว
เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
ชุดป้องกันสารเคมี
(Level -จ้านวน)
ก้าลังพล

คลังก๊าซเขาบ่อยา
ปัจจุบัน
เพิ่มเติม
จ้านวน 32 เส้น
จ้านวน 32 เส้น
(16 เส้นต่อคัน)
(16 เส้นต่อคัน)
จ้านวน 8 ชุด
จ้านวน 8 ชุด
(4 ชุดต่อคัน)
(4 ชุดต่อคัน)
8 คน
(4 คนต่อคัน)

8 คน
(4 คนต่อคัน)

หน่วยงาน (จ้านวน-หน่วย-ชนิด)
คลังน้ามันศรีราชา
ไทยออยล์ (TOP)
ปัจจุบัน
เพิ่มเติม
จ้านวน 32 เส้น
16 เส้น
30 เส้น
(16 เส้นต่อคัน)
จ้านวน 8 ชุด
4 ชุด
2 ชุด
(4 ชุดต่อคัน)
Level – A
2 ชุด
8 คน
4 คน
4 คน
(4 คนต่อคัน)

เอสโซ่ (ESSO)

รวม

20 เส้น

162 เส้น

1 ชุด

31 ชุด

-

Level – A
2 ชุด
36 คน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

4 คน
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ม เติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท
ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศ
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และการสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
การก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือกลางทะเลหมายเลข 4 1.
เป็นเพียงการปรับปรุงความแข็งแรงของโครงสร้างต่าง ๆ
ทางวิศวกรรมให้สามารถรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึนได้เท่านัน
มิไ ด้มีกิจกรรมที่จะส่ งผลกระทบต่อ สภาพภูมิประเทศแต่
อย่างใด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ด้าเนินการก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแบบแปลน

ส้าหรับการวางท่อน้ามันใต้ทะเล เมื่อพิจารณาจากวิธีการ
ก่อสร้างจะเห็นได้ว่าไม่มีกิจกรรมใดที่จะเป็นผลกระทบต่อ
สภาพภูมิประเทศหรือภูมิสัณฐานชายฝั่งเช่นกัน เนื่องจาก
มีเพียงการเชื่อมท่อแล้ววางลงบนพืนทะเลเพื่อให้ท่อจมตัว
ลงโดยน้าหนักของท่อเป็นส้าคัญ
ส่ ว นการก่อ สร้างถั งเก็บน้า มัน ซึ่ง เป็น กิจกรรมบนฝั่ง จะ
เกิดขึนบนพืนที่ว่างภายในคลังน้ามันศรีราชา โดยจะมีการ
ปรับพืนที่ในบริเวณที่จะก่อสร้างให้เรียบและได้ระดับ และ
การก่อ สร้างคั นดินโดยรอบ ซึ่งสอดคล้อ งกับสภาพพืนที่
ปัจจุบัน จึงท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศใน
ระดับที่ต่้า
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ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
2. อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพ
อากาศ
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเลและ
การสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
การปรับปรุงท่าเทียบเรือหมายเลข 4 จะมีกิจกรรมหลัก คือ
การเตรี ย มพื นที่ การหล่ อ คอนกรี ต ครอบโครงสร้ า ง
Breasting และ Mooring Dolphin และการติ ด ตั งอุ ป กรณ์
ต่า ง ๆ ซึ่ งทั งหมดจะท้า ที่ตั ว ท่ าเทีย บเรือ ซึ่ง ตังอยู่ กลาง
ทะเล ไม่มีผิวพืนหรือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นจ้านวนมาก
ส้าหรับอากาศเสียที่ระบายจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการก่อสร้าง จัดเป็นผลกระทบในระดับต่้า เนื่องจากเป็น
เพียงแหล่งก้าเนิดขนาดเล็กและบริเวณที่ท้าการก่อ สร้ าง
นันอยู่ กลางทะเลซึ่ง มีก ารระบายอากาศที่ ดี จึ ง ไม่ มีก าร
สะสมของมลสาร ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพอากาศจาก
การก่อสร้างเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือจึงอยู่ในระดับที่ต่้า

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.

2.

3.

4.

การวางท่ อ น้ ามั น ใต้ ทะเล อาจท้ าให้ เกิ ดผลกระทบด้ า น 5.
คุ ณ ภาพอากาศได้ ใ นขั นตอนของการเชื่ อ มท่ อ รวมถึ ง
มลสารต่ าง ๆ ที่เ กิด จากการเผาไหม้ ในการท้า งานของ
เครื่อ งจักร เช่น เครื่อ งดึงท่อ เป็น ต้น แต่เนื่อ งจากพืนที่
ด้าเนินการส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณชายฝั่งและกลางทะเล ซึ่ง
มีการระบายอากาศที่ ดี และหากได้มีม าตรการให้ มี การ
ตรวจสภาพและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานอย่าง
เคร่งครัด จะท้าให้ผลกระทบที่เกิดขึนอยู่ในระดับต่้า

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ตรวจส อบการ ท้ า งาน และซ่ อ มบ้ า รุ ง เครื่ อ งจั ก รแล ะ ยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลด
การระบายมลสารจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์
ควบคุมให้มีการเปิดพืนที่หน้างานเท่าที่จ้าเป็นเท่านันเพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่น และท้าการล้อ มรัวก้าหนดขอบเขต
พืนที่ก่อสร้างให้ชัดเจน
ฉีดพรมน้าในบริเวณก่อสร้าง และถนนที่เข้าสู่พืนที่โครงการ
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 2 ครัง (เช้า บ่าย) และในช่วงอากาศแห้ง
รถบรรทุกวัส ดุก่อ สร้างต้อ งมีผ้ าใบหรือวัส ดุปิดคลุ มกระบะ
ท้ายรถตลอดเส้น ทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
และร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างสู่สิ่งแวดล้อม
จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกในพืนที่โครงการและชุมชนไม่
เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในช่วงที่ผ่านทางหลวง ไม่
เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ในส่วนการก่อสร้างถังเก็บน้ามันของคลังน้ามันศรีราชา ซึ่ง
จะด้าเนินการบนพืนที่ว่างภายในคลังฯ โดยพืนที่ปัจจุบัน
เป็นที่ร าบอยู่ ต่้ากว่าระดับถนนซึ่งท้าหน้าที่เสมือ นคันดิน
กัน ถัดออกไปเป็นพืนที่ของโรงกลั่นน้ามันไทยออยล์ แม้
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

การปรับพืนที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองได้บ้าง แต่ประเมินว่า
ฝุ่น จะไม่แผ่ กระจายออกไปยั งภายนอก และยั งสามารถ
ก้ า หนดมาตรการเพื่ อ ลดผลกระทบได้ จึ ง ประเมิ น ได้ ว่ า
กิ จ กรรมจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในระดั บ ต่้ า ส้ า หรั บ
ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการขนส่งวัส ดุ
ก่อสร้าง เมื่อพิจารณาจากสภาพถนนที่เข้าสู่พืนที่เป็นถนน
ที่มีการปูลาดพืนผิว วัสดุที่ข นส่งส่ว นใหญ่จะเป็น ชินส่ว น
โลหะส้าหรับการก่อสร้างถัง การขนส่งวัสดุที่อาจหลุดร่วง
ได้ง่ายจะมีไม่มากและสามารถก้าหนดมาตรการป้องกันได้
ดังนัน จึงประเมินว่าการก่อ สร้างถังเพิ่มขึ นจ้านวน 2 ถัง
ของคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชา จะไม่ ท้ า ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
คุณภาพอากาศอย่างมีนัยส้าคัญ
การวางท่ อ พาราไซลี น ผลการประเมิ น ความเข้ ม ข้ น ฝุ่ น
ละอองรวมที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการโดย
ใช้ แ บบจ้ า ลอง AERMOD พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความเข้ ม ข้ น
ฝุ่ น ละออง 24 ชั่ ว โมง มี ค่ า สู ง สุ ด 32.73 ไมโครกรั ม /
ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ นบริเวณพืนที่แนววางท่อ ทังนีเมื่อ
รวมกั บความเข้ ม ข้ น สู ง สุ ด ที่ ต รวจวั ดคุ ณภาพอากาศใน
บรรยากาศ (221 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จะมีค่าเท่ากับ
253.73 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนัน คาดว่าผลกระทบ
ทางด้ า นคุ ณ ภาพอากาศจากกิ จ กรรมในระยะก่ อ สร้ า ง
โครงการจะอยู่ในระดับต่้า
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
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ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
3. ระดับเสียง
การวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิ จ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง จากการวางท่ อ จะ 1.
คาดการณ์จากรถขุดดิน (Back Hole) ซึ่งก่อให้เกิดเสียง 80
เดซิ เ บลเอ เมื่ อ พิ จ ารณาผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนบ้ า น
อ่าวอุดม (วัดใหม่เนินพยอม) ซึ่งเป็นพืนที่อ่อนไหวที่ใกล้
ที่สุ ด (ห่ างจากโครงการประมาณ 1.5 กิโ ลเมตร) ที่อ าจ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ พบว่า ระดับเสียงสูงสุดและ
ระดับเสี ย งเฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง ที่เกิด จากรถขุ ดดิน ที่ชุมชน 2.
บ้านอ่าวอุดม มีค่า 65.4 และ 62.5 เดซิเบลเอ ตามล้าดับ
ซึ่งมีค่ าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดให้ มีค่ าได้ไ ม่เกิน
115 เดซิเบลเอ และไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ตามล้าดับ ส่วน
ค่าระดับการรบกวนอยู่ในระดับไม่มีนัยส้าคัญหรือไม่มีการ
รบกวน (น้อยกว่า 10 เดซิเบลเอ)
3.

ในการตอกเสาเข็ มหรือ การก่อ สร้างที่ต้อ งใช้เครื่อ งจักรที่มี
เสี ย งดัง ต้อ งด้าเนิน การในช่ว งเวลากลางวัน เท่านัน (7.0018.00 น.) หรื อ ในกรณี ที่ จ้ า เป็ น ก็ จ ะต้ อ งลดระดั บ เสี ย งที่
เกิดขึนลงให้มากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียงที่อาจ
เกิดขึ น เช่น การใช้วัส ดุรองรับที่หัวเสาเข็ ม (Pile Cushion)
เพื่อลดเสียง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่มีเสียงดังมาก ๆ ต้อง
มีการติดตั งอุปกรณ์ ช่ว ยลดระดับเสี ย ง เช่น มีการปิดครอบ
รวมทั งต้ อ งมี ก ารตรวจสอบและซ่ อ มบ้ า รุ ง เครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างอย่างสม่้าเสมอ เช่น มีการหล่อลื่น ที่
เพียงพอ มีการขันยึดชินส่วนต่าง ๆ ให้แน่นเพื่อลดระดับเสียง
ที่จะเกิดขึน
ก้ากับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีการปฏิบัติตามมาตรการลด
ผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด
4. ตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอย่าง
สม่้าเสมอ เพื่อให้เครื่องยนต์และส่วนบรรทุกอยู่ในสภาพดี ซึ่ง
จะช่วยลดระดับเสียงที่จะเกิดขึน
5. ระยะเวลาการท้างานของคนงาน/พนักงานที่ได้รับเสียงดังจาก
กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งให้ อ้ า งอิ ง ตามกฎกระทรวง พ .ศ. 2549
ก้า หนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจัด การด้ า นความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท้ า งาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
6. พนักงานทุกคนควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท้างานในบริเวณที่มีเสียงดัง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ตรวจวัด : ระดับเสียงในขณะที่มีการตอกเสาเข็ม
จุดตรวจวัด: จ้านวน 1 จุด (ดังรูปที่ 6.1-5)
- บริ เ วณริ ม รั วโครงการใกล้ กั บ อาคาร
ส้านักงาน
ดัชนีตรวจวัด :
- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (LAeq 1 hr)
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90)
ระยะเวลาตรวจวัด : 1 ครัง 3 วันต่อเนื่อง (ในขณะที่
มีการตอกเสาเข็ม)
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 20,000 บาท/ครัง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
4. ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และการสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

5. น้าผิวดิน
คลังน้ามันศรีราชา
การสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการปรับปรุงท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และการวาง 1. ด้าเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ก้าหนด
ท่ อ น้ า มั น ใต้ ท ะเล จะไม่ มี ก ารขุ ด เจาะ หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพืนที่ ส่วนการ
ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่จะด้าเนินการบนพืนที่
บนฝั่ ง ซึ่ ง ทั่ ว ไปมี ส ภาพทางธรณี วิ ท ยาเป็ น หิ น ดิ น ดาน
หิน ปูน โดยกิจกรรมในระยะก่อ สร้างของโครงการที่อ าจ
ส่งผลกระทบต่อสภาพทางธรณีวิทยา คือ การตอกเสาเข็ม
โดยการก่อสร้างถังจะใช้เสาเข็มลึก ประมาณ 6 เมตร ตอก
ลงไปใต้ชันดินจนถึงชันหินแข็ง โดยไม่มีการขุดเจาะหรือ
ระเบิ ด ชั นหิ น ดั ง นั น จึ ง ประเมิ น ได้ ว่ า กิ จ กรรมในระยะ
ก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทางธรณีวิทยา
กิจกรรมที่อาจกระทบต่อคุณภาพน้าผิวดินคือ น้าเสียจาก 1. ก้าหนดให้มีการจัดเตรีย มห้ องน้า ห้ อ งส้ ว มที่ถูกสุ ข ลั กษณะ
คนงานก่อสร้างและการชะพาตะกอนดินจากพืนที่ก่อสร้าง
และมีระบบบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป เพื่อบ้าบัดน้าเสียให้ได้ตาม
โดยเฉพาะในกรณีที่ฝนตก
มาตรฐานน้าทิงก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยต้องมีปริมาณ
เพี ย งพอแก่ ค นงานก่ อ สร้ า งในอัต ราไม่ น้อ ยกว่ า 1 ห้ อ งต่ อ
ในการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ท่ า เที ย บเรื อ หมายเลข 4 จะมี
คนงาน 15 คน
คนงานสูงสุด 50 คน/วัน ส่วนการก่อสร้างวางท่อใต้ทะเลก็
2. ก้าหนดให้ห้องน้าห้องส้วมต้องมีระยะห่างจากแหล่งน้า ผิวดิน
จะมีคนงานสูงสุดวันละ 50 คนเช่นกัน ส้าหรับการก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ถังเก็บน้ามันจ้านวน 2 ถัง จะมีคนงานก่อสร้างสูงสุดวันละ
100 คน โดยในการก่อสร้างจะมีจ้านวนคนงานสูงสุด 200 3. ก้าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมการ
ก่อสร้างอย่างสม่้าเสมอ เพื่อป้องกันการรั่วไหลปนเปื้อนของ
คน/วัน คนงานเหล่านีจะไม่มีการพักอาศัยในพืนที่โครงการ
น้ามันลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
โดยจะเดินทางมาท้างานในตอนเช้าและกระจายไปตามจุด
ต่าง ๆ ของการปฏิ บัติ งาน ซึ่งท้ าให้ เ กิด น้า เสี ย จากการ 4. ห้ามล้างวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างในแหล่ง
น้าผิวดิน และห้ามระบายน้าทิงจากกิจกรรมของคนงานหรือ
ช้าระล้าง การใช้ห้องน้าห้องส้วมคนงานที่ท้างานก่อสร้างใน
กิจกรรมการก่อสร้างใด ๆ ลงสู่แหล่งน้าผิวดินโดยไม่ผ่านการ
ทะเลจะสามารถใช้ห้องน้าห้องส้วมส้าเร็จรูปเคลื่อนที่ โดย
จะไม่มีการระบายน้าเสี ยออก (ซึ่งจะกระทบต่อ น้าทะเล)
บ้าบัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ตรวจวิเคราะห์: คุณภาพน้าผิวดิน
จุดตรวจวัด : จ้านวน 1 จุด (ดังรูปที่ 6.1-2)
- จุดระบายน้าออกจากคลังน้ามันศรีราชา
ดัชนีตรวจวัด :
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ออกซิเจนละลาย (DO)
- บีโอดี (BOD)
- น้ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)
- ค่าทีดีเอส (TDS)
- สารแขวนลอยทังหมด (TSS)
ระยะเวลาตรวจวัด :
- ในช่วงที่มีการปรับหน้าดิน ลงฐานราก
การก่อสร้างถัง ตรวจวิเคราะห์เดือนละ
1 ครัง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- ในช่วงการก่อสร้างอื่น ๆ ตรวจวิเคราะห์
ส่ว นการก่อ สร้างบนฝั่ง ทางโครงการได้ก้าหนดให้มีการ 5. การเปิดหน้าดิน/ปรับพืนที่ก่อสร้างต้องระวังไม่ให้ดิน/วัสดุ ถูก
จั ด เตรี ย มห้ อ งน้ า ห้ อ งส้ ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและมี ร ะบบ
ชะพาลงสู่ระบบระบายน้า ซึ่งอาจเป็นผลกระทบต่อคุณภาพน้า
ทุก 3 เดือน จนกว่าการก่อสร้างจะแล้ว
บ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป เพื่อบ้าบัดน้าเสียให้ได้ตามมาตรฐาน
ในแหล่งรองรับน้าได้
เสร็จ
น้าทิงก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โอกาสเกิดการระบายน้า 6. วัสดุส่วนเกินต้องน้าไปทิงในที่ที่ก้าหนด มีการจัดการตามหลัก ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
เสียปนเปื้อนลงสู่น้าผิวดินจึงไม่น่าจะเกิดขึน
วิชาการ ห้ามเทลงในบริเวณแหล่งน้าผิวดิน
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 6,500 บาท/ครัง
(รวมคลังก๊าซเขาบ่อยา)
ส่วนในระหว่างการเปิดหน้าดินเพื่อปรับพืนที่และลงฐาน
รากของถั ง อาจเกิ ด การชะล้ า งหน้ า ดิ น โดยฝน ซึ่ ง หาก
ปล่อยให้ระบายออกโดยไม่มีการควบคุมอาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้าในแหล่งรองรับได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่
พืนที่ก่อสร้างอยู่ต่้ากว่าถนนภายในคลังฯ และมีคันดินล้อม
ประกอบกับไม่มีแหล่งน้าผิว ดินตามธรรมชาติอยู่ในพืนที่
ใกล้เคียงดังกล่าวแล้ว โอกาสเกิดการชะพาหน้าดิ นออกสู่
ภายนอกจนกระทบกับแหล่งน้าผิวดินไม่น่าจะเกิดขึน
งานก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ท่ า เที ย บเรื อ กลางทะเล เป็ น การ 1. ใช้หลักการ Green Construction โดยเลือกเทคนิคการก่อสร้าง ตรวจวัด : ความขุ่นของน้าจากการก่อสร้างในทะเล
6. น้าทะเล
ปรั บ ปรุง เพิ่ ม ความแข็ ง แรงของ Breasting Dolphin และ
ที่จะเกิดของเสียน้อยที่สุด โดยการเลือกใช้ชินส่วนส้าเร็จรูปที่ จุดตรวจวัด : จ้านวน 6 จุด (ดังรูปที่ 6.1-3)
คลังน้ามันศรีราชา
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ผลิตมาจากโรงงานที่มีการควบคุมการผลิตที่ดี มีของเสียน้อย ดัชนีตรวจวัด : สารแขวนลอย (SS)
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
กว่าการผลิตในสนาม
ระยะเวลาตรวจวัด : สัปดาห์ละ 1 ครัง ในช่วงที่มี
การวางท่ อ น้า มัน ใต้ ทะเลการ ทะเลโดยตรง แต่ อ าจเกิ ด ปั ญ หาการหกหล่ น ของวั ส ดุ
สร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ก่อสร้าง การรั่วไหลของน้ามันจากเครื่อ งจักรลงสู่ทะเลที่ 2. การขนย้ายวัสดุก่อสร้างให้ปิดคลุมมิดชิด ระวังการหกตกหล่น งานก่อสร้างในทะเล
อาจกระทบต่อคุณภาพน้าทะเลได้ แต่โอกาสเกิดขึนจะน้อย
ในน้า
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
และสามารถก้าหนดมาตรการในการก้ากับดูแลได้โดยง่าย 3. ห้ามทิงเศษวัสดุก่อสร้างใด ๆ ลงในทะเล
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 16,000 บาท/ครัง
4. ห้ า มทิ งหรื อ ปล่ อ ยน้ า มั น ของเหลวที่ ป นเปื้ อ นน้ า มั น ของ ตรวจวิเคราะห์ : คุณภาพน้าทะเล
ส้าหรับการวางท่อน้ามันใต้ทะเล อาจใช้พืนที่บริเวณชายฝั่ง
เครื่องจักรกลก่อสร้างยานพาหนะในการก่อสร้างลงสู่ทะเล
จุดตรวจวัด : จ้านวน 5 จุด (ดังรูปที่ 6.1-3)
ท้าการเชื่อมประกอบท่อ ตังเครื่องดึงบนท่าเทียบเรือทยอย 5. ในกรณีการก่อสร้างด้วยระบบเทคอนกรีตหล่อในที่ (Cast In- ดัชนีตรวจวัด :
ดึงออกไปบนพืนทะเล เมื่อถึงท่าเทียบเรือแล้วค่อยปล่อย
situ) ต้องป้องกันการหกหล่นของคอนกรีตลงสู่ทะเลด้วยการใช้
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
น้าทะเลจมท่อลงวางที่ท้องน้า หรือท้าการเชื่อมประกอบท่อ
แบบเทคอนกรีต ที่ ทัน สมัย ไม่มี ร อยรั่ว หรื อ มีก ารอุ ดรอยรั่ ว
- ความโปร่งใส (Transparency)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เหล็กบนเรือประมาณ 5-6 ท่อน เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วพันเทป
อย่ างแน่น หนา และพืนของแบบเทคอนกรีต จะมีการปูห รื อ
ตรวจสอบความเรียบร้อย ปิดแผ่น เหล็กแล้ว อัดด้วยโฟม
ติดตังแผ่ นพืนให้กว้างขึ นรองรับในกรณีใด ๆ ที่คอนกรีต รั่ว
โรยท่อลงทะเล โดยทัง 2 แนวทางจะไม่มีการขุดพืนท้อ ง
ออกมาจากแบบและมีการรองรับด้านล่ างของแบบหล่อ ด้ว ย
ทะเล แต่จะปล่อ ยให้ท่อ จมลงโดยธรรมชาติด้ว ยน้าหนัก
ผ้าใบหรือกระสอบอีกชันหนึ่ง
ของท่อเอง กล่าวได้ว่า จะเกิดการฟุ้งกระจายของตะกอน กิจกรรมการขุดร่องเพื่อวางท่อพาราไซลีน
พืนท้องน้าน้อย โดยบริเวณดังกล่าวเป็นทะเลที่เป็นแหล่ง 1. ติดตังม่านกัน ตะกอน (Silt Curtain) ที่ ร ะยะห่ างจากแนวท่ อ
น้าไหล น้าทะเลจะช่วยพัดพาเจือจางตะกอนที่ฟุ้งกระจาย
ด้านละ 50 เมตร โดยรอบ 3 ทิศทาง ได้แก่ ทิศใต้ ทิศตะวันตก
ขึนมาได้ เป็นการลดผลกระทบโดยธรรมชาติ
และทิ ศ เหนื อ เว้ น เฉพาะทิ ศ ที่ หั น หน้ า เข้ า ฝั่ ง (รู ป ที่ 6.1-4)
ตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการขุดร่องเพื่อวางท่อใต้ทะเล
ส้าหรับการวางท่อพาราไซลีนใต้ทะเล จะมีการขุดร่องเพื่อ 2. ก่ อ นเริ่ มด้ าเนิ น การก่ อ สร้ างโครงการให้ ผู้ รั บเหมาตรวจวั ด
วางท่อในระยะ 200 เมตร จากชายฝั่ง ซึ่งออกแบบให้ร่องมี
ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid) ตามวิ ธีที่ได้ ก้าหนด
ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมคว่้าฐานกว้าง 8 – 10 เมตร ลึก
ไว้ ในประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 27
1.5 เมตร ขุ ดร่อ งด้ว ยวิธีตักดิน ขึ นมาจากท้อ งทะเลด้ว ย
(พ.ศ. 2549) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าทะเล เพื่อใช้เป็น
อัตราประมาณวันละ 48 เมตร โครงการได้ก้าหนดต้าแหน่ง
ค่ามาตรฐานของสารแขวนลอยส้าหรับพืนที่โครงการ
ตรวจสอบการฟุ้งกระจายของตะกอนไว้ จ้านวน 2 จุดคื อ 3. ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมการขุดร่องเพื่อวางท่อ หากพบว่า
ต้าแหน่งกึ่งกลางแนวร่องที่จะขุดเพื่อวางท่อพาราไซลีนที่
ผลการติ ด ตามตรวจสอบปริ ม าณสารแขวนลอยบริ เ วณ 5
ระยะ 100 เมตร และ 200 เมตร จากชายฝั่ง พบว่า ความ
สถานี (รูปที่ 6.1-4) ช่วงที่น้าลงต่้าสุด มีค่ าเกิน มาตรฐานให้
เข้ มข้ น ของตะกอนสูงสุ ดที่พ บมีค่าไม่เกิน 234 และ 202
โครงการหยุดกิจกรรมการขุดร่องทันทีจนกระทั่งค่าดังกล่าวอยู่
มิลลิกรัมต่อลิต ร เมื่อขุดร่องที่ระยะ 100 เมตร และระยะ
ในเกณฑ์ที่ก้าหนดจึงเริ่มด้าเนินการต่อไปได้
200 เมตร จากชายฝั่ง ตามล้าดับ และตะกอนที่ฟุ้งกระจาย 4. ตรวจสอบคุ ณภาพน้าทิงจากกิจกรรมการทดสอบท่อ โดยใช้
จากการขุดร่องจะตกตะกอนกลับสู่พืนทะเลจนหมดในเวลา
แรงดั น น้ า (Hydrostatic Test) ให้ มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ก้ า หนด
ไม่เกิน 6 ชั่วโมงหลังจากหยุด การขุดร่องแล้ว นอกจากนี
คุณลักษณะของน้าทิงที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศ
ส้ าหรับน้าที่ใช้ทดสอบท่อ โดยใช้แรงดัน น้า (Hydrostatic
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2539) ในกรณี ที่
Test) จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้าให้ได้มาตรฐาน
คุ ณ ภาพน้ า จากกิ จ กรรมการทดสอบท่ อ โดยใช้ แ รงดั น น้ า
ก่ อ นที่ จ ะระบายลงสู่ ท ะเล ท้ า ให้ ผ ลกระทบเกิ ด ขึ น
(Hydrostatic test) มี ค่ า เกิ น มาตรฐานควบคุ ม การระบาย
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- ออกซิเจนละลาย (DO)
- ความเค็ม (Salinity)
- บีโอดี (BOD)
- น้ามันหรือไขมันบนผิวน้า (Floatable Oil
&Grease)
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 30,000 บาท/ครัง
กิจกรรมการขุดร่องเพื่อวางท่อพาราไซลีน
ตรวจวัด : ความขุ่นของน้าจากการขุดร่องเพื่อวาง
ท่อในทะเล
จุดตรวจวัด : จ้านวน 5 จุด (ดังรูปที่ 6.1-4)
- จุด N1 และ N2 เว้นระยะห่างจากแนวท่อ
พาราไซลีนไปทางทิศเหนือ 100 เมตร และ
ห่างจากชายฝั่ง 100 และ 200 เมตร
ตามล้าดับ
- จุด S1 และ S2 เว้นระยะห่างจากแนวท่อ
พาราไซลีนไปทางทิศเหนือ 100 เมตร
และห่างจากชายฝั่ง 100 และ 200 เมตร
ตามล้าดับ
- จุด W1 อยู่ในแนวเดียวกับท่อพาราไซลีน
ห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร
ดัชนีตรวจวัด : สารแขวนลอย (SS)
ระยะเวลาตรวจวัด : วันละ 1 ครัง ในช่วงที่มีการขุด
ร่องวางท่อในทะเล

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
ในระดับต่้า
ส้าหรับการก่อสร้างถังเก็บน้ามันเพิ่มเติมในพืนที่คลังน้ามัน
ศรีราชานัน ไม่มีกิจกรรมที่จะกระทบกับน้าทะเลโดยตรง
แต่อาจมีผ ลกระทบต่อ เนื่อ งหากมีการระบายน้าเสี ยผ่ าน
ทางระบบระบายน้าลงสู่แหล่งน้าผิวดินที่เชื่อมต่อลงสู่ทะเล
ซึ่ ง กรณี นี ไม่ น่ า จะเกิ ด ขึ นดั ง ได้ ป ระเมิ น ไว้ ใ นหั ว ข้ อ
ผลกระทบต่อคุณภาพน้าผิวดิน

7. สมุทรศาสตร์
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือการ
วางท่อน้ามันใต้ทะเล

8. นิเวศวิทยาทางบก
คลังน้ามันศรีราชา
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์

การปรับปรุงท่าเทีย บเรือ เป็น การติดตังอุปกรณ์เพื่อ เพิ่ม ความแข็งแรงในการยึ ดโยง/รองรับเรือ ที่มีข นาดใหญ่ขึ น
ไม่มีโครงสร้างที่จะรบกวนสภาพทางสมุทรศาสตร์
การวางท่อ น้ามัน ใต้ทะเล เป็นการวางท่อให้ จมลงบนพืน
ท้องทะเลโดยธรรมชาติด้วยน้าหนักของท่อ ไม่มีโครงสร้าง
ที่จะกระทบต่อสภาพทางสมุทรศาสตร์
กิจกรรมในระยะก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและท่อน้ามัน ใต้ ท ะเล เป็ น กิ จ กรรมที่ ด้ า เนิ น การในทะเล จึ ง ไม่ มี
ผลกระทบใด ๆ ต่ อ ระบบนิ เวศบนบก ส่ ว นการก่อ สร้า ง
ถั ง เก็ บ น้ า มั น จ้ า นวน 2 ถั ง นั น ด้ า เนิ น การในพื นที่ ข อง
คลังฯ แม้พืนที่ก่อสร้างบางส่วนจะมีต้นไม้ที่โครงการปลูก
ไว้ แต่เป็นเพียงกลุ่มไม้ที่ไม่มีความส้าคัญด้านนิเวศวิทยา
ส้ า หรั บ พื นที่ โ ดยรอบที่ ตั งโครงการเป็ น โรงกลั่ น น้ า มั น

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
น้าทิงฯ ให้บริษัทติ ดต่อบริษัทรับก้าจัดน้าเสียที่ได้รับอนุญาต ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
จากหน่วยงานราชการน้าไปก้าจัดต่อไป
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 15,000 บาท/ครัง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรณีที่มีการทดสอบท่อโดยใช้แรงดันน้า
ดัชนีตรวจวัด: ความเป็นกรด-ด่าง, อุณหภูม,ิ น้ามัน
และไขมัน, ทีดีเอส, สารแขวนลอย, ซีโอดี และ เหล็ก
ทังหมด
จุดตรวจวัด ได้แก่ น้าทิงจากการทดสอบท่อ
ความถี่: 1 ครัง ก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเล
ผู้รับผิดชอบ: บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ: 3,500 บาทต่อครัง
-

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

9. นิเวศวิทยาทางทะเลและ
ชายฝั่ง
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเล
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงงานอุตสาหกรรม ทะเล มีส่วนที่เป็นพืนที่เชิงเขาแต่ก็
เป็นพืนที่ทหาร พืนที่เอกชน โดยที่การด้าเนินการของคลัง
เก็บส้ารองปิโตรเลียมไม่มีการระบายมลสารหรือกิจกรรมใด
ๆ ที่ ก ระทบต่ อ สภาพพื นที่ ดั ง กล่ า ว จึ ง ประเมิ น ได้ ว่ า
โครงการจะไม่ก่อ ให้ เกิดผลกระทบต่อ สภาพนิเวศวิทยา
บนบก
กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ท่ า เที ย บเรื อ กลางทะเล ใช้มาตรการเช่นเดียวกับคุณภาพน้าทะเล คือ
หมายเลข 4 ไม่มี ก ารรบกวนท้ อ งทะเลโดยตรง จึ ง ไม่ มี 1. ใช้หลักการ Green Construction โดยเลือกเทคนิคการก่อสร้าง
ผลกระทบโดยตรงต่อ ระบบนิเวศวิทยาทางทะเลเช่น กัน
ที่จะเกิดของเสียน้อยที่สุด โดยการเลือกใช้ชินส่วนส้าเร็จรูปที่
ส่วนผลกระทบต่อเนื่องอาจมาจากการหกหล่นของเศษวัสดุ
ผลิตมาจากโรงงานที่มีการควบคุมการผลิตที่ดี มีของเสียน้อย
น้ามันหล่อลื่นเครื่องจักร เป็นต้น ที่ท้าให้คุณภาพน้าทะเล
กว่าการผลิตในสนาม
บริเวณนัน ซึ่งเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทังขนาดเล็ก ขนาด 2. การขนย้ายวัสดุก่อสร้างให้ปิดคลุมมิดชิด ระวังการหกตกหล่น
ใหญ่ อาจได้รับผลกระทบได้บ้าง
ในน้า
3. ห้ามทิงเศษวัสดุก่อสร้างใดๆ ลงในทะเล
ส้าหรับการวางท่อน้ามันใต้ทะเล จากท่าเทียบเรือกลางทะเล 4. ห้ า มทิ งหรื อ ปล่ อ ยน้ า มั น ของเหลวที่ ป นเปื้ อ นน้ า มั น ของ
หมายเลข 4 ไปยังบนฝั่งนัน เป็นกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบ
เครื่องจักรกลก่อสร้าง ยานพาหนะในการก่อสร้างลงสู่ทะเล
โดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล กล่าวคือ ในขันตอนการวางท่อ 5. ในกรณี ก าร ก่ อ สร้ า งด้ ว ยร ะบบเทคอ นกรี ต ห ล่ อ ในที่
ลงสู่พืนท้องทะเล แม้จะไม่มีการขุดแต่ก็จะเกิดการฟุ้งกระจาย
(Cast In-situ) ต้องป้องกันการหกหล่นของคอนกรีตลงสู่ทะเล
ของตะกอนในระดับหนึ่ง ผลกระทบจะเป็นผลกระทบระดับต่้า
ด้วยการใช้แบบเทคอนกรีตที่ทันสมัยไม่มีรอยรั่ว หรือมีการอุด
เนื่องจากจะเกิดเป็นช่วงเวลาสัน ๆ เมื่อท่อจมลงกระทบกับ
รอยรั่วอย่างแน่นหนา และพืนของแบบเทคอนกรีตจะมีก ารปู
พืนท้องทะเล ไม่ต่อเนื่องยาวนาน จากนันการเคลื่อนตัวของ
หรือติดตังแผ่นพืนให้กว้างขึนรองรับในกรณีใดๆ ที่คอนกรีตรั่ว
มวลน้าทะเลจะช่วยเจือจางตะกอนลงได้
ออกมาจากแบบและมีการรองรับด้านล่ างของแบบหล่อ ด้ว ย
ผ้าใบหรือกระสอบอีกชันหนึ่ง
ส้าหรับการวางท่อพาราไซลีนใต้ทะเล จากบนฝั่งไปท่าเทียบ
เรือหมายเลข 5 นัน จะก่อให้เกิดผลกระทบหลัก ๆ คือ การ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ตรวจวิเคราะห์: สภาพนิเวศวิทยาทางทะเล
จุดตรวจวัด : จ้านวน 5 จุด โดยเป็นจุดเดียวกับการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทะเล (ดังรูปที่ 6.1-3)
ดัชนีตรวจวัด :
- แพลงก์ตอนพืช
- แพลงก์ตอนสัตว์
- สัตว์หน้าดิน
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 75,000 บาท/ครัง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

สูญเสี ยสัตว์หน้าดินรวม 263,560 ตัว จากการขุ ดร่องเพื่อ
วางท่อพาราไซลีนในระยะ 200 เมตร จากฝั่งและการวางท่อ
พาราไซลี น บนพื นทะเล ทั งนี สั ต ว์ ห น้ า ดิ น ที่ พ บไม่ มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ แต่เป็นสัตว์หน้าดินที่จะพบได้
ทั่วไปในเขตชายฝั่ งทะเลเขตร้ อน และเป็น กลุ่ มที่ มีความ
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและภาวะ
มลพิษสูง นอกจากนันจะมีผลกระทบต่อแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ โดยส่งผลต่อความสามารถในการส่องผ่าน
ของแสงบริเวณผิวหน้าน้าทะเลในบริเวณใกล้เคียงก็ แต่จะ
เกิดผลกระทบในระดับที่ต่้า เนื่องจากเมื่อพิจารณาการฟุ้ง
กระจายของตะกอนจากการขุ ดร่องเพื่อวางท่อบริเวณพืน
ท้องทะเล ในระยะ 200 เมตร นับจากชายฝั่ง พบว่า ความ
เข้มข้นของตะกอนสูงสุดมีค่าไม่เกิน 234 มิลลิกรัมต่อลิตร
ณ ต้าแหน่งที่ขุ ดร่องระยะ 100 เมตรจากฝั่ง นอกจากนีใน
ระหว่ างการก่อ สร้ างโครงการจะต้ องมีการติ ดตั งม่ านกั น
ตะกอนและมี การควบคุ มและมี การติ ดตามตรวจสอบค่ า
ความเข้มข้นของสารแขวนลอย (Suspended Solid) ของน้า
ทะเล ให้ อ ยู่ ในค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าทะเลตลอดเวลา
ดังนันผลกระทบของการก่อสร้างต่อแพลงก์ตอนจะเกิดใน
ระดับต่้า
ส่ ว นผลกระทบต่อ ระบบนิ เวศพื นท้ อ งน้ าจากการวางท่ อ
น้ามันใต้ทะเล ประเมินว่าได้รับผลกระทบจากการสู ญเสี ย
พื น ที่ ว า ง ท่ อ ส่ งน้ า มั น ที่ พื น ท้ อ งน้ า ปร ะ มา ณ 800
ตารางเมตร (ท่อมีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 24 นิวหรือประมาณ
0.61 เมตร ความยาว 1.3 กิโ ลเมตร) และประเมิน ว่าสั ต ว์
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

6-59

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

10. ผังเมืองและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
ทะเลหน้ า ดิ น จะได้ รั บ ผลกระทบประมาณ 3,900 ตั ว
(ประเมินจากผลการส้ารวจความหนาแน่นสัตว์หน้าดิน) และ
ผลผลิตมวลชีวภาพจากสัตว์หน้าดินประมาณ 15 กิโลกรัม
ซึ่งถือว่าน้อยมาก ส้าหรับสัตว์หน้าดิน ส่วนใหญ่เป็นไส้เดือน
ทะเล (Polychaeta) ที่ ฝั ง ตั ว อยู่ ใ ต้ ดิ น และทรายกระโดด
(Amphipoda) ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหน้าดินที่พบอยู่ ทั่วไปตาม
พืนทะเล และมีการอพยพเข้ามาทดแทนประชากรที่สูญเสีย
ไป อีกทังระบบนิเวศทางทะเลในบริเวณโครงการนี พบสัตว์
น้าที่ มีค วามส้ าคั ญทางเศรษฐกิ จน้อ ยมาก ผลกระทบต่ อ
ระบบนิเวศวิทยาทางทะเลจึงอยู่ในระดับต่้า
พื นที่ ข องคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชาอยู่ ใ นเขตเทศบาลนคร แหลมฉบัง ซึ่ งเป็น พื นที่ เป้า หมายของการพัฒ นาชุ มชน
สั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ มตามโครงการพั ฒ นาพื นที่ บริ เ วณ
ชายฝั่งทะเลตะวัน ออกของ อบพ. ที่ก้าหนดให้มีกิจกรรม
หลัก 3 ประเภท คือ ท่าเรือพาณิชย์ นิคมอุตสาหกรรมและ
ชุมชนเมืองใหม่ โดยสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
ของเทศบาลนครแหลมฉบังนัน ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเล
ของเทศบาลจะเป็นท่าเรือพาณิชย์อยู่แล้ว ถัดจากบริเวณ
ชายฝั่งเข้ ามาบริเวณตอนกลางของเทศบาล เป็น การใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม และเพื่ อ พั ฒ นา
โครงสร้างพืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ซึ่งการปรับปรุง
ท่ า เที ย บเรื อ และก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม เติ ม นี
ด้าเนินการอยู่ในขอบเขตพืนที่ของคลังฯ ปัจจุบัน ดังนันจึง
ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมแต่อย่างใด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
11. การประมงและการ
เพาะเลียงสัตว์น้า
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเล

12. การระบายน้าและการ
ป้องกันน้าท่วม
คลังน้ามันศรีราชา
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือกลางทะเลหมายเลข 4 1. มีการประชาสั มพัน ธ์แจ้งการด้าเนิน งานในแต่ล ะขั นตอนให้ ด้าเนินการอยู่บนท่าเทียบเรือปัจจุบัน จึงไม่มีกิจกรรมใดที่
ชุมชนรั บทราบ โดยเฉพาะกลุ่ มชาวประมงในพืนที่ เพื่อ ลด
จะมีผลกระทบเพิ่มเติมต่อ การประมงหรือ การเพาะเลี ยง
โอกาสในการเกิดอันตรายขึนกับเรือประมงขนาดเล็ก
สัตว์น้า
ส้าหรับการวางท่อน้ามันใต้ทะเลขนาด 24 นิว จากท่าเทียบ
เรือกลางทะเลหมายเลข 4 ไปยังคลั งน้ามันศรีร าชา เป็น
การวางขนานไปกั บ แนวท่ อ เดิ ม ของโครงการ โดยมี
ระยะห่างกันประมาณ 10 เมตร โดยในการวางท่อนันจะไม่
มีการขุ ดลอกตะกอนที่พืนท้อ งน้าแต่อย่ างใด จึงไม่ท้าให้
เกิ ด การฟุ้ ง กระจายของตะกอนซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรประมง ส้าหรับการท้างานก่อสร้างในทะเลจะมี
การจ้ากัดขอบเขตในการก่อสร้างอย่างชัดเจน โดยก้าหนด
จุดปลอดภัยไว้ประมาณ 100-200 เมตร ดังนัน อาจส่งผล
กระทบต่อการประมงในระดับปานกลางในระหว่างที่มีการ
ด้าเนินการวางท่อเท่านัน
กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจมีผลกระทบด้านการระบายน้า คือการก่อสร้างถังน้ามัน 2 ถังในพืนที่บนฝั่ง แต่เนื่องจาก
พืนที่ก่อสร้างเป็นที่ต่้ากว่าแนวถนนและในการก่อสร้างจะมี
การท้ า คั น ดิ น (Earth Bund) รอบพื นที่ ก่ อ สร้ า ง ดั ง นั น
โอกาสที่ จ ะเกิด การไหลนองของน้า ฝนในพื นที่ ก่อ สร้ า ง
ออกไปภายนอกจะไม่มี ส่วนภายในพืนที่ก่อสร้างเองจะมี
การวางระบบระบายน้าที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้าของ
คลังฯ กล่าวได้ว่า การระบายน้าจะอยู่ภายใต้การควบคุม

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

13. การคมนาคมทางบก
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเล
การก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
ส้ าหรั บน้ าทิ งที่ เกิ ดขึ นในระยะนี จะเกิ ด จากน้ าใช้ ในการ
อุ ป โภคของคนงานก่ อ สร้ า ง หากประเมิ น ช่ ว งที่ ค นงาน
ก่อสร้างเข้ามาปฏิบัติงานในพืนที่มากที่สุด ซึ่งจะมีจ้านวน
คนงาน 200 คน/วัน จะเกิดน้าเสี ยประมาณ 9.6 ลบ.ม./วัน
ซึ่ ง น้ า เสี ย ดั ง กล่ าวจะถู กบ้ าบั ดโดยระบบบ้ า บั ด เดิ มของ
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) น้าที่บ้าบัดแล้วจะถูกส่งไปยัง
รางระบายน้าก่อนระบายออกสู่ภายนอกด้านหน้าโครงการ
ต่อไป ซึ่งจากการที่มีปริมาณน้าไม่มาก จึงประเมินว่าจะไม่
ส่งผลกระทบกับระบบการระบายน้าในปัจจุบัน
ผลกระทบจากกิ จ กรรมของโครงการที่ เ กิ ด ขึ นต่ อ การ
คมนาคมทางบก ได้แก่ ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ นจาก
รถบรรทุ ก ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง และจากรถรั บ ส่ ง คนงาน
ก่ อ สร้ า ง โดยในช่ ว งที่ มี ก ารก่ อ สร้ า งจะท้ า ให้ มี ป ริ ม าณ
รถบรรทุกส้าหรับขนส่งวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึนประมาณ 2-8
คั น /วัน (เฉพาะวัน ที่มีการขนส่ ง ) และมีปริมาณรถขนส่ ง
พนักงานเพิ่มขึนประมาณ 5-10 คัน/วัน (เฉพาะช่วงเช้า –
เย็ น ) เมื่อ เปรีย บเทีย บกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน ใน
ถนนโครงข่ ายพบว่ ามีค วามคล่ อ งตัว ทั งนี ปริมาณรถที่
เพิ่มขึนในระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชาค่อนข้างน้อย
ดังนันจ้านวนรถที่เพิ่มขึนในช่วงของการก่อสร้างโครงการฯ
จะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ เส้ น ทางการจราจรที่ อ ยู่
ใกล้เคียงโครงการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าช่วงเวลา
06.30-08.30 น. และช่วงเร่งด่วนเย็นเวลา 16.00-18.00 น.
2. ควบคุ มให้พ นักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติต ามกฎจราจรอย่ าง
เคร่งครัด และกวดขันมาตรการด้านความปลอดภัยในการขับ
รถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3. ควบคุมน้าหนักของรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกเกินพิกัดที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้
4. จัดพืนที่จอดรถบรรทุกภายในโครงการ เพื่อให้รถบรรทุกจอด
รอ โดยห้ามจอดรอริมถนนด้านหน้าโครงการ
5. เส้นทางการขนส่ งวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทางบกของผู้รับเหมา
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน)
ก่อ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่อ ชุ ม ชนแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และ
การจราจรในปัจจุบัน
6. จ้ากัดความเร็วรถบรรทุกวัส ดุก่อ สร้างและเครื่อ งจักรและรถ
ส่ ว นการวางท่ อ พาราไซลี น เพิ่ ม เติ ม นั น คาดการณ์ ว่ า
รับส่งคนงานก่อสร้างในพืนที่โครงการและชุมชน ไม่เกิน 30
รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ประมาณ 15 คัน/วัน และรถรับส่ง
กิโลเมตร/ชั่วโมง และต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนดเมื่อ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บั น ทึ ก ปริ ม าณการจราจรทางบกของโครงการ
(จ้านวนเที่ย ว ขนาดรถบรรทุก และประเภทวัสดุที่
ขนส่ง) รวมถึงเส้นทางการเดินทางและสถิติการเกิด
อุบัติเหตุเนื่องจากยานพาหนะของโครงการ
ระยะเวลา : บันทึกทุกวันและสรุปสถิติเป็นรายเดือน
ตลอดระยะการก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ : ผู้รับเหมาจัดท้าบันทึกและรายงานให้
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

คนงานก่อสร้าง จ้านวน 4 คัน/วัน รวมเป็นปริมาณจราจรที่
แล่นในถนนสาธารณะทั่วไป
เพิ่มขึนในช่วงก่อสร้าง 19 คัน/วัน เมื่อคิดกรณีเลวร้ายที่สุด 7. ต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่เหมาะสมปิดคลุมทุกครัง เพื่อป้องกัน
คือ กิจกรรมทังหมดเกิดขึนพร้อมกัน พบว่า กิจกรรมการ
การตกหล่ น ของเศษวั ส ดุ บ นถนน ซึ่ ง จะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ
ขนส่งของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวของ
การจราจร
การจราจรบนเส้นทางคมนาคม โดยทางหลวงหมายเลข 3 8. รถบรรทุกของโครงการต้องติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์และแสดง
(กม. 130+000) และทางหลวงหมายเลข 7 (กม. 4+000) มี
หมายเลขโทรศั พ ท์ ที่ ตั ว ถั ง รถให้ เ ห็ น ชั ด เจนว่ า เป็ น รถของ
ค่า V/C Ratio เพิ่มขึนแต่ล ะสาย 0.01 คิ ดเป็น V/C Ratio
โครงการ เพื่อ ที่ชุมชนจะได้ช่ว ยควบคุมผู้ รับเหมาให้ ปฏิบัติ
ภายหลังการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง
ตามมาตรการอย่างเต็มที่
เท่ากับ 0.35 และ 0.50 ตามล้าดับ ซึ่งมีส ภาพการจราจร
คล่องตัวดีและคล่องตัว สูงมาก ตามล้าดับ ดังนันคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการคมนาคมในระดับต่้า
อย่ างไรก็ตามเนื่อ งจากปัจจุบัน คลังน้ามันศรีร าชามีการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ทางรถบรรทุกอยู่แล้ว ดังนันปริมาณรถที่
เพิ่มขึ นในระยะก่อ สร้าง อาจก่อ ให้เกิดผลกระทบในด้าน
ฝุ่นละออง ด้านการกีดขวางการจราจร และอาจเป็นสาเหตุ
ท้าให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะการขนส่งเครื่องจักรหรือ
วัสดุขนาดใหญ่

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
14. การคมนาคมทางน้า
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเล

15. น้าใช้
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และการก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือกลางทะเลหมายเลข 4
และวางท่อพาราไซลีน จะมีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยใช้
เรือประมาณ 5 ล้า/วัน เพื่อบรรทุกวัสดุก่อสร้างมายังพืนที่
โครงการ เช่นเดียวกับกิจกรรมการวางท่อใต้ทะเล ซึ่งจะมี
เรือ ที่ใช้ข นส่ งวัสดุก่อสร้างประมาณ 5 ล้า/วัน เรือ ที่ใช้ใน
การขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นเรือ Barge ที่มีแนวเส้นทางการ
เดิ น เรื อ ใกล้ พื นที่ ก่ อ สร้ า งและแนวท่ อ ที่ จ ะท้ า การวาง
เพิ่มเติม ในขณะที่เรือ สิน ค้ าในบริเวณนี จะเดินในร่อ งน้า
และอยู่ในเขตบังคับการน้าร่อ งของส้ านักงานน้าร่อ งเขต
ท่ า เรื อ ศรี ร าชา ซึ่ ง เรื อ ที่ เ ข้ า ออกจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากปริมาณ
เรื อ ที่ เ พิ่ ม ขึ นไม่ ม ากและมี ก ฎเกณฑ์ ใ นการก้ า กั บ ดู แ ล
ประเมินได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบด้านการคมนาคมทางน้าใน
พืนที่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในแนวท่าเทียบเรือเข้าไปยังชายฝั่ง
จะมี เ รื อ ประมงพื นบ้ า นเข้ า มาท้ า ประมง ซึ่ ง อาจได้ รั บ
ผลกระทบ โดยโครงการจะต้องก้าหนดระยะห่างที่ปลอดภัย
ห้ามเรือชนิดใดๆเข้าใกล้ กล่าวได้ว่า จะเกิดผลกระทบใน
ระดับปานกลางต่อแนวเส้นทางของเรือประมงของชาวบ้าน
จากการประเมินช่วงที่คนงานก่อสร้างเข้ามาปฏิบัติงานใน
พืนที่พร้อมกัน จะมีจ้านวนคนงานสูงสุดประมาณ 200 คน
โดยคนงานทังหมดจะพักอาศัยอยู่ภายนอกพืนที่โครงการ
โดยน้าใช้ในช่วงระยะก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
น้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโ ภคของคนงานก่อ สร้างคิ ดเป็น
ปริมาณ 12 ลู กบาศก์เมตร/วัน และน้าใช้ในกิจกรรมการ

1. ในการปรับปรุงท่าเทียบเรือ และการวางท่อน้ามันใต้ทะเล ต้อง
มีการวางทุ่น แสดงขอบเขตและติดไฟกระพริบให้ เห็ น อย่ าง
ชัดเจน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
2. ผู้ท้าการขนส่งวัสดุก่อสร้างทางเรือ ต้องมีใบอนุญาตพร้อมมี
ประสบการณ์ในการเดิ น เรือ ในน่า นน้า และต้ อ งปฏิ บัติต าม
กฎระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด
3. โครงการต้องอ้านวยความสะดวกให้กับเรือบรรทุกวัสดุก่อสร้าง
ทังการจอดและการขนย้าย
4. ต้ อ งมี ก ารแจ้ ง และประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ประชาชนในพื นที่
รับทราบเกี่ย วกับขั นตอน ระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อ ให้
หลีกเลี่ยงการเข้ามาในพืนที่ก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม
ชาวประมงในพืนที่
5. ก้ า กั บ ดู แ ลให้ ผู้ รั บ เหมาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของทั ง
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) และกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด
6. ในระหว่ างการติ ดตั งอุ ปกรณ์ เพื่ อ การปรั บปรุง ท่า เที ย บเรื อ
หมายเลข 4 ต้องปิดการใช้งานท่าเทียบเรือทังหมายเลข 4 และ
หมายเลข 5 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุจาก
การใช้ท่า

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
บั น ทึ ก ปริ ม าณการจราจรทางน้ า ของโครงการ
(จ้านวน
เที่ย ว ขนาดเรือ และประเภทวัส ดุที่ข นส่ ง) รวมถึง
เส้ น ทางการเดิ น ทางและสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
เนื่องจาก
ยานพาหนะของโครงการ
ระยะเวลา : บันทึกทุกวันและสรุปสถิติเป็นรายเดือน
ตลอดระยะการก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ : ผู้รับเหมาจัดท้าบันทึกและรายงานให้
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน

1. รณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้น้า และตรวจการใช้น้าไม่ปล่อย
ให้รั่วไหลทิง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้อย เนื่องจากการก่อสร้าง
ถังจะเป็นงานเชื่อมงานตัดเป็นส้าคัญ โดยแหล่งน้าที่ใช้มา
จากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เนื่องจากความต้องการ
ใช้ น้ า ในระยะก่ อ สร้ า งนี มี ค่ อ นข้ า งน้ อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ
ความสามารถในการจ่ายน้าของนิคมอุต สาหกรรมแหลม
ฉบัง นอกจากนี ประชาชนส่วนใหญ่ในพืนที่ยังใช้น้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง
ซึ่งเป็นแหล่งน้าใช้ที่ต่างจากแหล่งน้าที่น้ามาใช้ในโครงการ
จึงประเมินได้ว่ากิจกรรมในระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรี
ราชาจะท้าให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้าในระดับต่้า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

16. พลังงานไฟฟ้า
คลังน้ามันศรีราชา
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์

ในระยะก่อ สร้างของโครงการจะมีผ ลกระทบด้านการใช้
ไฟฟ้าต่อโครงการและชุมชนโดยรอบในระดับต่้า เนื่องจาก
จะมีเพียงการใช้ไฟฟ้าส้าหรับเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่าง ๆ
และไฟฟ้าส่องสว่างเท่านัน โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าจะมี
ไม่ ม ากนั ก ทางโครงการจะใช้ ไ ฟฟ้ า จากสถานี จ่ า ยของ
คลั งฯ ซึ่ง อยู่ ใ นพื นที่ โ ครงการเองโดยจะรั บ ไฟฟ้า ขนาด
แรงดัน 22 KV จากการไฟฟ้า ส่ ว นภู มิ ภ าคศรีร าชา ซึ่ง มี
ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง
กากของเสียที่เกิดขึนจากกิจกรรมการก่อสร้างประกอบด้วย
ขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของคนงาน
ก่อสร้าง และเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ซึ่งหากประเมินจาก
ช่ว งที่ ค นงานก่อ สร้างเข้ ามาปฏิบัติงานในพืนที่มากที่สุ ด
รวมประมาณ 200 คน คาดว่ า จะเกิ ด ขยะมู ล ฝอยทั่ ว ไป
ประมาณ 170 กิโ ลกรัม/วัน (คิ ดที่ 0.85 กิโลกรัม /คน/วัน )
ขยะของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ นจะถู ก รวบรวมส่ ง ให้ เ ทศบาลนคร
แหลมฉบังเป็นผู้ด้าเนินการจัดการต่อไป จากปริมาณกาก
ของเสี ย ที่ เ พิ่ ม ขึ นไม่ ม าก จึ ง ประเมิ น ได้ ว่ า การด้ า เนิ น
โครงการในระยะก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
กากของเสี ย ของบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) และ
ความสามารถในการรองรับของเทศบาล

1. การเลื อ กใช้เ ครื่ อ งจั ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู ง ที่ มีก ารสู ญ เสี ย
พลังงานน้อย เพื่อลดการใช้พลังงาน

17. การจัดการกากของเสีย
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และการก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์
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กิจกรรมการก่อสร้างในทะเล
1. ก้าหนดให้ผู้รับเหมารับผิดชอบของเสียที่เกิดขึนจากกิจกรรม
การก่อสร้างในทะเล โดยห้ามมิให้เรือขนส่งวัสดุก่อสร้างและ
เรือที่ใช้ในการก่อสร้าง ทิงขยะของเสียและเศษวัสดุก่อสร้างลง
ในทะเล ผู้รับเหมาต้องน้าขยะของเสียและเศษวัสดุก่อสร้างที่
เกิดขึ นมาก้าจัดบนฝั่งอย่างถูกวิธี โดยจัดให้ มีพืนที่กองเก็บ
ภายในพื นที่ ที่ จั ด เตรี ย มไว้ เ ป็ น ส้ า นั ก งานก่ อ สร้ า งชั่ ว คราว
อย่างเป็นระเบียบ มีการกันขอบเขตให้ชัดเจน หรือมีการปิด
คลุมตามความเหมาะสม และด้าเนินการขนย้ายออกจากพืนที่
โครงการสัปดาห์ละ 3 ครัง
2. ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาต้ อ งจั ด หาถั ง ขยะที่ มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด มี
ปริ ม าตรเพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ ขยะมู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ เ กิ ด จาก
คนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานบนเรือ พร้อ มกับเมื่อสิ นสุ ดงาน
ส้าหรับเศษวัสดุจากการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ ก เศษหิ น
ก่อ สร้า งในแต่ ล ะวัน จะต้อ งท้ าการรวบรวมขยะดั งกล่ า วใส่
เศษปู น และเศษไม้ เป็ น ต้ น จะเกิ ด ขึ นในปริ ม าณที่ ไ ม่
ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้เรียบร้อยน้าไปรวมกับขยะมูลฝอย
เท่ากันในแต่ละช่วงของการก่อสร้าง แต่เศษวัสดุหลายชนิด
จากส้านักงานก่อสร้างเพื่อส่งก้าจัดโดยหน่วยงานท้องถิ่นต่อไป
สามารถน้าไปใช้ซ้า หรือ สามารถขายได้ โดยเป็น หน้าที่
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ของผู้รับเหมาที่จะต้องด้าเนินการจัดเก็บรวบรวมและขน
ออกไปจัดการภายนอกอย่ างเหมาะสมภายใต้การก้ากับ 3. ก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดหาถังหรือภาชนะที่มีความมั่นคง
ดูแลของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) กล่าวได้ว่าเศษวัสดุ
แข็งแรง พร้อมที่ปิดคลุ มป้อ งกันการหกหล่นเพื่อ รองรับเศษ
จากการก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจัดการ
วัสดุของเสียจากการก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น เศษวัสดุที่สามารถ
หรือต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกแต่อย่างใด
ขายหรือน้ามาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษเหล็ก เศษโลหะ กับวัสดุของ
เสียที่เป็นอันตราย เช่น ผ้าปนเปื้อนน้ามัน พร้อมกับมีการขน
ย้ายไปรวมกับเศษวัสดุของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างในพืนที่ที่
จัดไว้ เพื่อรอการจัดการต่อไป
การก่อสร้างบนบก
1. ก้าหนดให้ผู้รับเหมามีหน้าที่ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียที่เกิดขึนในพืนที่ส้านักงานก่อสร้างโดยก้าหนดให้มีถัง
รองรับขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิด และจ้านวนเพียงพอที่จะ
รองรับขยะและของเสี ย ที่เกิดขึ นจากการท้างานในแต่ล ะวัน
โดยแยกประเภทเป็น ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะ
ปนเปื้อนสารเคมี ตังวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในพืนที่พักผ่อนของ
ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง โดยภายหลั ง จากเสร็ จ งานในแต่ ล ะวั น
ผู้รับเหมาต้องรวบรวมขยะมูลฝอยไปยังจุดวางพักมูลฝอยรวม
2. จัดพืนที่ส้าหรับวางพักมูลฝอยรวมในพืนที่ที่จัดเตรียมไว้เป็น
ส้านักงานชั่วคราวและพืนที่พักผ่อนของผู้รับเหมา โดยต้องมี
การกันบริเวณ มีหลังคาป้องกันแดด ป้องกันฝน และปูพืนที่
ด้วยวัสดุที่ป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และต้องมีการคัด
แยกประเภทมูลฝอย
3. การจัด การขยะมี พิษ และขยะที่ ปนเปื้อ นสารเคมี ก้า หนดให้
ผู้ รั บ เหมาด้ า เนิ น การอย่ า งเหมาะสมตามแนวทางปฏิ บั ติ
ต่อไปนี
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.

5.

6.

7.
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- ติดต่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตก้าจัดของเสียอันตรายจาก
หน่วยงานราชการ ให้เข้ามารับไปด้าเนินการก้าจัดอย่าง
ถูกวิธี
- ก้าหนดให้ผู้รับเหมารายงานปริมาณและสถานะการก้าจัด
ให้บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ทราบตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง
การด้าเนินการจัดการกับขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลก้าหนดให้
ผู้รับเหมาติดต่อ เทศบาลท้อ งถิ่น เข้ าจัดเก็บขยะมูล ฝอยจาก
โครงการสัปดาห์ละ 3 ครัง โดยผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
การด้าเนินการจัดการกับขยะอื่น ๆ ที่เกิดขึนจากการก่อสร้าง
เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ก้าหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบใน
การส่ งก้าจัดอย่ างถูกวิธี และเป็น ไปตามที่กฎหมายก้าหนด
โดยจั ด ให้ มี พื นที่ ก องเก็ บ ภายในพื นที่ ที่ จั ด เตรี ย มไว้ เ ป็ น
ส้ า นั ก งานก่ อ สร้ า งชั่ ว คราว อย่ า งเป็ น ระเบี ย บ มี ก ารกั น
ขอบเขตให้ชัดเจน หรือมีการปิดคลุมตามความเหมาะสม และ
ด้าเนินการขนย้ายออกจากพืนที่โครงการสัปดาห์ละ 1 ครัง
ก้าหนดให้ท้าการพ่นทรายทาสีท่อและถังมาจากโรงงานของ
ผู้ผลิต เพื่อลดการเกิดของเสียที่หน้างาน เช่น กระป๋องสี ผ้าใช้
แล้ว และทรายที่ใช้เตรียมผิวก่อนทาสี
ก้าหนดให้หลังคาถังน้ามันเป็นแบบ Aluminum Dome Roof ที่
ประกอบด้ว ยระบบ Bolts & Nuts จึงไม่เกิดของเสี ยจากการ
เชื่อมหลังคาถังแบบหลังคาเหล็ก

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
18. เศรษฐกิจและสังคม
คลังน้ามันศรีราชา

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในระยะนีจะมีผู้รับเหมา วิศวกรผู้ควบคุมงานและแรงงาน 1. ระบุในสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมาว่า ให้พิจารณาเลือกใช้แรงงาน
เข้ า มาในพื นที่ ร วมประมาณ 200 คน กลุ่ ม ที่ มี โ อกาสจะ
ในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดโอกาสการจ้างงานและ
ได้รับรายได้ที่เพิ่มขึน คือ กลุ่มผู้มีอาชีพค้าขายอาหารและ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากคนนอกพืนที่
เครื่องดื่ม ของฝากจ้าพวกอาหารทะเลตากแห้ง ตลอดจน 2. ก้าหนดในสัญญาจ้างผู้รับเหมา ต้องแสดงเอกสารสัญญาเช่า
ธุรกิจประเภทห้องเช่า เป็นต้น
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้เป็นที่พักคนงาน
3. ก้าหนดในสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมา ให้มีการบริหารจัดการพืนที่
ส้าหรับผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน โดยกิจกรรมที่อาจจะ
บ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน ควรมีรัวรอบความสูงไม่น้อย
รบกวนวิ ถี ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องชุ ม ชน ได้ แ ก่ การ
กว่ า 2 เมตร พร้ อ มจั ด ให้ มี หั ว หน้ า /ผู้ ดู แ ล Camp Site เพื่ อ
ขนส่ ง วัส ดุก่ อ สร้า งและเครื่อ งจั กรต่า ง ๆ ซึ่ งจะมี ทังการ
ก้ากับดูแลการพักอาศัยไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนร้าคาญแก่พืนที่
ขนส่ ง ทางรถบรรทุ กและทางเรื อ และการขนส่ งคนงาน
ข้างเคียง
ก่อสร้างจากที่พักมายังพืนที่โครงการส่วนในประเด็นของ 4. ก้าหนดในเงื่อนไขสัญญาการจ้างงานผู้รับเหมา ให้ผู้รับเหมา
ระดับเสียงดังที่เกิดขึนจากการตอกเสาเข็มซึ่งเป็นกิจกรรม
จัดจ้างคนงานที่ไม่มีปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการคัดกรองใน
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากที่สุด จากการประเมินระดับเสียงไป
เบืองต้น
ยั ง ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด พบว่ า ระดั บ เสี ย งจากการตอก 5. ส่งเสริมโครงการคลังฯสีขาวของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
เสาเข็มไม่ท้าให้เกิดการรบกวนต่อชุมชน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานบริษัทปตท. จ้ากัด (มหาชน)
พนักงานจ้างเหมาและผู้ เกี่ย วข้ อ งมีค วามเข้ าใจในเรื่อ งการ
ส้าหรับปัญหาแรงงานต่างถิ่น อาจท้าให้เกิดปัญหาในเรื่อง
ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งส่วนหนึ่งจะน้าความรู้ที่
ของการลั ก ขโมยและการทะเลาะวิ ว าทขึ นได้ ดั ง นั นจึ ง
ได้รับไปขยายผลให้กับครอบครัวของนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน
ประเมินได้ว่าอาจก่อให้ เกิดการรบกวนการด้ารงชีวิตของ
เพื่อช่วยลดจ้านวนผู้ติดยาเสพติดลง
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และท้าให้ความสะดวกสบาย 6. ในการเข้าปฏิบัติงานภายในคลั งฯ ได้ก้าหนดกฎระเบียบใน
และความปลอดภั ย ลดน้ อ ยลง ทั งนี โครงการได้ ก้ า หนด
การเข้ าปฏิบัติงาน โดยให้ค นงานก่อ สร้างติดบัตรประจ้าตัว
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านดังกล่าวไว้แล้ว
เดินเรียงแถวรายบุคคลเข้าสู่พืนที่คลังฯ ซึ่งจะมีพนักงานรักษา
จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึนจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ความปลอดภัย ประจ้าคลังฯ ตรวจสอบและคั ดกรองคนงาน
ก่อสร้างรายบุคคลในเบืองต้น เช่น ตรวจอาวุธ บุหรี่ เป็นต้น

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ผู้ น้ า ชุ ม ชน
หรื อ ตั ว แทนชุ ม ชน เกี่ ย วกั บ ข้ อ คิ ด เห็ น แล ะ
ข้อเสนอแนะในช่วงระยะการก่อสร้าง พร้อมน้าผลที่
ได้มาปรับปรุงการด้าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ: รวมในค่าใช้จ่ายด้าเนินการ
ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

หากพบว่ามีลักษณะต้องสงสัย ทางคลังฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาต
ให้เข้าปฏิบัติงานในพืนที่
7. ทางโครงการต้องเข้มงวดกับผู้รับเหมาในการคัดเลือกแรงงาน
เข้ามาท้างาน ตลอดจนเฝ้าระวังในเรื่องของความประพฤติ
8. หลี ก เลี่ ย งการขนส่ ง ทางบกในช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อการเดินทางของชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าว
9. ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล โครงการและแผนงานการก่ อ สร้ า ง
โครงการ รวมทั งมี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด การ
สิ่งแวดล้ อมของโครงการ ให้ ชุมชนทราบ เพื่อ ลดความวิต ก
กังวลและสร้างความมั่น ใจให้ กับชุมชนบริเวณใกล้ เคี ยงเพิ่ม
มากขึน โดยใช้ช่องทางดังนี
 จั ด ท้ า เอกสารเผยแพร่ ผ ลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ติดประกาศด้านหน้าคลังน้ามันศรีราชา (ทุก
6 เดือน)
 จั ด ท้ า เอกสารเผยแพร่ ผ ลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ น้ า เสนอ ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ (3 ครังต่อปี)
 จั ด ท้ า เอกสารเผยแพร่ ผ ล การตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อน้าเสนอชุมชนและเทศบาลนครแหลม
ฉบังในกิจกรรมการติดตามการด้าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ทุก 6 เดือน)
 จัดท้าเอกสารเผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อน้าเสนอชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (ทุก 6 เดือน)
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
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(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10.

11.

12.

19. สุขาภิบาลและสาธารณสุข
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และการก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์

เนื่องจากในระยะก่อสร้าง จะมีผู้รับเหมา วิศวกรและคนงาน 1.
รวมสู ง สุ ด 200 คน ที่ ก ระจายไปตามจุ ด ต่ า ง ๆ ที่ มี ก าร
ก่อสร้าง คือ ในทะเลและบริเวณลานถัง ซึ่งผลกระทบด้าน
สภาพสุ ข าภิ บ าลและสาธารณสุ ข ที่ อ าจเกิ ด ขึ นได้ แ ก่ 2.
ผลกระทบจากน้าทิงที่จากห้องสุขา การจัดเก็บขยะไม่ถูก
สุขลักษณะ เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวสามารถลดลงได้
โดยการจั ด หาสาธารณู ป โภคที่ พ อเพี ย งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
รวมถึ ง การให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในด้ า นสุ ข อนามั ย แก่ 3.
คนงาน ปั ญ หาสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง เป็ น ปั ญ หาที่

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

จั ด ท้ า เอกสารเผยแพร่ ผ ลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ต่ อ ผู้ ที่ ส นใจมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการด้าเนินการตามมาตรการฯ
เปิดโอกาสให้ชุมชนภายนอกสามารถแจ้งเหตุเดือดร้อนร้าคาญ
อันคาดว่าเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการได้ โดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เอกสาร หรือร้องเรียนโดยตรง
สร้างความสัมพันธ์อันดีและประสานงานกับผู้น้าชุมชนในพืนที่
ใกล้เคียงโดยมีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อ ให้ เกิ ดความเข้ าใจอัน ดี และร่ว มแก้ไ ขปัญหา
ต่าง ๆ ร่วมกัน
ท้ า การสอบถามผลกระทบด้ า นต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ นจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มี
กิจกรรมก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น ช่วงการวาง
ฐานราก เป็ น ต้ น พร้ อ มทั งน้ า ผลที่ ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ ง การ
ด้าเนินงาน
จัดพืนที่พักกลางวันส้าหรับคนงานก่อสร้างไว้ภายในพืนที่คลัง
น้ามันศรีราชา แต่อยู่นอกเขตพืนที่ก่อสร้างและลานถังน้ามัน
โดยจะสร้างเป็นอาคารชั่วคราวที่มีหลังคาคลุมกันแดดกันฝน
จัดให้มีจุดบริการน้าดื่มที่มีความสะอาด รวมทังห้องน้า-ห้องส้วม
พร้อม Septic Tank ที่ถูกหลักสุ ขาภิ บาลให้ กับคนงานก่อสร้าง
อย่ างเพี ยงพออย่ างน้ อ ยต้ อ งเป็ นไปตามที่ กฎหมายแรงงาน
ก้าหนด คือ ในอัตราไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 15 คน
ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ เพื่อรองรับและส่งตัว
ผู้ป่วยจากการก่อสร้างโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

20. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และการก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์

6-72

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สามารถควบคุ ม ได้ ห ากมี ก ารจั ด การที่ ดี โดยจะท้ า ให้ 4. ก้าหนดให้ผู้ รับเหมาพิจารณารับแรงงานในท้อ งถิ่น เป็น หลั ก
ผลกระทบเกิดขึนในระดับต่้า
หากไม่ได้ให้ใช้แรงงานต่างถิ่นที่ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน
และไม่มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้าท้างาน นอกจากเป็นกรณี
ของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช้านาญการเฉพาะด้านเท่านัน
5. ก้าหนดให้ผู้รับเหมาของโครงการจัดการอบรมให้ความรู้และ
ค้าแนะน้าแก่คนงานก่อสร้างในการป้องกันโรค โดยขอความ
ร่วมมือจากสถานพยาบาลในพืนที่
กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งในส่ ว นคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชา อาจ 1. ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยในบริเวณพืนที่ก่อสร้าง
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โครงการให้คนงานก่อสร้างทุกคนรับทราบ และให้ยึดถือปฏิบัติ
ได้ดังนี
อย่างเคร่งครัด
2. คนงานของผู้ รั บ เหมาที่ จ ะเข้ า มาท้ า งานในพื นที่ โ ครงการ
ฝุ่นละอองในพืนที่ก่อสร้าง
จะต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในงานและการ
กิจกรรมในระยะก่อสร้างที่อาจท้าให้เกิดฝุ่นละออง ได้แก่
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
การเจาะพืนคอนกรีตเพื่อติดตังอุปกรณ์ การขัดแต่งพืน ฝุ่น
อย่างเคร่งครัด
และควันที่เกิดจากขันตอนการตัด การเชื่อมโลหะ เป็นต้น
โดยผลกระทบด้านฝุ่นละอองจะเกิดกับกิจกรรมการสร้างถัง 3. ในการซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด
(มหาชน) โดยเฉพาะแผนฉุกเฉินเฉพาะที่ (Preincident Plan)
เป็น ส้ าคั ญ ไม่น่า จะเกิด ขึ นจากการก่อ สร้างส่ ว นที่อ ยู่ ใ น
จะต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง ผู้ รั บ เหมาและคนงานของผู้ รั บ เหมาที่
ทะเล
ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเวลานัน ๆ ด้วย
ระดับเสียง
คนงานก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการตัด 4. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ก้ากับดูแลผู้รับเหมาในการลด
ผลกระทบที่แหล่งก้าเนิด เช่น มีการเก็บกวาดพืนที่ก่อ สร้าง
การเชื่อม การตกกระทบของชินส่วนโลหะ โดยประเมินว่า
ไม่ให้มีฝุ่นสะสมจ้านวนมาก การลดระดับเสียงที่แหล่งก้าเนิด
ผลกระทบด้านเสี ย งที่เกิ ดกั บคนงานจะอยู่ ในระดับ ปาน
โดยมีการหล่อลื่น ซ่อมบ้ารุงอย่างสม่้าเสมอ การลดระดับเสียง
กลาง ในทุกกิจกรรมการก่อสร้าง (การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
จากการตกกระทบ (Impact) เป็นต้น
การวางท่ อ การก่ อ สร้ า งถั ง ) อย่ า งไรก็ ต าม ถื อ เป็ น
ผลกระทบที่สามารถก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขได้

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุของอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึน ตลอดจนการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้าง
ระยะเวลา : บันทึกทุกวันและสรุปสถิติเป็นรายเดือน
ตลอดระยะการก่อสร้าง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ : ผู้ รั บเหมาและบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด
(มหาชน)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

5. คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
ความเข้มแสงสว่าง
ถู ก ต้ อ งกั บ ลั ก ษณะของงานที่ ท้ า อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย
กิจกรรมการเชื่อมชินส่วนโลหะจ้าพวกระบบท่อต่าง ๆ อาจ
รองเท้าหุ้มส้น หมวกนิรภัย เป็นต้น และเพิ่มเติม ดังนี
ท้าให้ เกิ ดแสงจ้ าในระหว่างการเชื่อ ม เป็น ผลกระทบต่ อ
- กระบั ง หน้ า (Face Shield) ส้ า หรั บ ช่ า งเชื่ อ ม งานตั ด
สุขภาพสายตาของคนงาน และอาจน้าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
เหล็ก งานเจีย
ได้
- ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Earmuffs) ส้าหรับ
คนงานที่ต้องท้างานในที่ที่มีเสียงดังมากๆ
นอกจากนี คนงานก่อ สร้างอาจเสี่ ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ
6.
การท้
า งานในทะเล จะต้อ งจั ดเตรีย มชูชีพ หรือ อุปกรณ์ช่ว ย
จากการปฏิบัติงาน จากสภาพแวดล้อมในพืนที่ท้างานไม่
กรณีเกิดอุบัติเหตุ
เหมาะสม เช่น การจัดวางอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น
ร่วมกับปัจจัยที่เกิดจากตัวคนงานเอง เช่น ความประมาท 7. ก้าหนดให้ ผู้ รับเหมาต้อ งจัดหาชุดปฏิบัติงานส้ า หรับคนงาน
ก่อสร้างที่มีความรัดกุม เหมาะสมกับสภาพการท้างาน โดยใช้
เลิน เล่ อ สุ ขภาพร่างกายไม่พร้อม การขาดความรู้ ความ
ผ้าที่สามารถระบายความร้อนจากร่างกายได้ดี
เข้าใจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึนคือการบาดเจ็บของคนงาน
ทังนี ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างที่มีต่อคนงานนัน 8. มีการประชุมก่อนเริ่มงานทุกวัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในงาน
ที่ ส อดคล้ อ งกั น และได้ รั บ ทราบปั ญ หา/อุ ป สรรคในการ
จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยจะก่อให้เกิดผลกระทบใน
ปฏิบัติงาน
ระดั บ ต่้ า -ปานกลาง ขึ นอยู่ กั บ จุ ด ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง าน
9.
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ลักษณะงานและความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างน้อย 1 คน ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลพืนที่ก่อสร้าง
ที่ก้าหนด
10. จัดสภาพแวดล้ อมในการท้างานให้ เหมาะสม รวมทังจัดเก็บ
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลัง
เสร็จสินการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
11. ก้าหนดขอบเขตของการก่อสร้างให้ชัดเจนและมีป้ายเตือนหรือ
สัญญาณเตือนแสดงขณะท้างาน
12. มี การก้ ากั บดู แลให้ ค นงานก่ อ สร้ างอยู่ เฉพาะภายในพื นที่ ที่
ก้าหนด เนื่องจากพืนที่ใกล้เคียงเป็นพืนที่ของคลังเก็บผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดไฟและระเบิดได้
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

13. ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด ABC
อย่างน้อย 1 เครื่อง/ 1 จุดการก่อสร้างพร้อมทังมีการอบรมการ
ใช้เครื่องมือดับเพลิงขันต้นให้กับคนงานก่อสร้าง เพื่อให้ช่วย
ระงับเหตุในเบืองต้นได้
14. ก้าหนดให้ ผู้รับเหมาจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองต้น (First
Aid Kit) ประจ้าไว้ที่ส้านักงานก่อสร้าง โดยชุด ปฐมพยาบาล
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- อุปกรณ์ท้า แผล เช่ น ถุงมือ ผ้ าท้าแผล เทปหรือ พลา
สเตอร์ปิดแผล กรรไกร ส้าลี ผ้ายืด ถุงพลาสติกส้าหรับใส่
เศษขยะจากการท้าแผล เป็นต้น
- ยาสามัญฉุกเฉิน เช่น ยาล้างแผล ยาใส่แผล ยาลดไข้แก้
ปวด ผงเกลือแร่ ยาแก้ฟกช้า เป็นต้น
- แผ่นความรู้แนวทางการปฐมพยาบาล
15. ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาประสานงานกั บ บริ ษั ท ปตท.จ้ า กั ด
(มหาชน) และสถานพยาบาลในพืนที่ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย
16. ก้ า หนดในสั ญ ญาจั ด จ้ า งผู้ รั บ เหมา ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจ
สุ ข ภาพคนงานประจ้ าปี หรื อ อย่ า งน้อ ยต้ อ งมี ผ ลการตรวจ
สุขภาพที่สามารถแสดงสถานะทางสุขภาพของคนงานได้ เช่น
ระบุโรคประจ้าตัว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้านการเจ็บป่วย
17. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มีการเตรีย มความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและเวชภั ณฑ์ที่จ้าเป็น ที่เพีย งพอและ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับเหมาได้โดยบริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) มีพยาบาลที่มีประสบการณ์ ประจ้าในพืนที่คลังก๊าซ
เขาบ่อยา
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

18. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มีการเตรียมความพร้อมในการ
ช่ว ยอ้า นวยความสะดวกแก่ผู้ รับเหมาในการน้า ผู้ บ าดเจ็บ ผู้ป่วย ส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง
19. เมื่ อ มี ก ารบาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป่ ว ย ผู้ รั บ เหมาต้ อ งท้ า รายงาน
ข้อเท็จจริงแจ้งแก่บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) เพื่อที่บริษัท
ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะได้ตรวจสอบ วิเคราะห์และหาทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีก
20. จัดท้าป้ายหรือสัญญาณไฟแสดงเขตการก่อสร้างบริเวณการ
ก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและการวางท่อน้ามัน ใต้ทะเลให้
เห็นอย่างชัดเจน
21. มาตรการความปลอดภัยในการ Tie-in ได้แก่
- มีระบบอนุญาตในการท้างาน (Work Permit)
- มีก ารตั ดแยกระบบ และตรวจสอบวั ดค่ า ก๊า ซและสาร
ผลิตภัณฑ์ภายในท่อ
- ใช้วิธีการตัดท่อที่ไม่มีประกายไฟ (Cold Cut) และมีการ
ตรวจสอบแนวเชื่ อ มภายหลั ง การเชื่ อ มต่ อ ท่ อ (Non
Destructive Testing)”
22. ในการวางท่อ พาราไซลีน ใต้ทะเลจะต้อ งมีระยะห่ างจากแนว
กลุ่มท่อเดิมไปทางทิศใต้ 30-60 เมตร
23. ก้ า หนดในสั ญ ญาจ้ า งให้ ผู้ รั บ จ้ า งด้ า เนิ น การก่ อ สร้ า งที่ พั ก
คนงานโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน วสท. 1010-34 มาตรฐานและ
แบบก่อสร้าง อาคารชั่วคราวส้าหรับคนงานก่อสร้าง และสถาน
รับเลียงเด็กก่อนวัยเรียน
24. มาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับพืนที่ห้ามทิงสมอ
ในกรณีฉุกเฉิน
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ในกรณี มี ค วามจ้ า เป็ น ต้ อ งทิ งสมอในกรณี ฉุ ก เฉิ น
ก้าหนดให้พืนที่ทิงสมอจะต้องมีระยะห่างจากแนวท่อ ไม่
น้อยกว่า 30 เมตร
- ก้าหนดให้โครงการติดตังทุ่น จ้านวน 6 ทุ่น ทังด้านเหนือ
และใต้ของแนวท่อ เพื่อบ่ งชีแนวเขตที่ปลอดภัยต่อการ
ทิงสมอในกรณีฉุกเฉิน

21. สุนทรียภาพและการ
ท่องเที่ยว
คลังน้ามันศรีราชา
การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
การวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และการก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์
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การก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและวางท่อน้ามันใต้ทะเล เป็น กิ จกรรมที่เกิ ดขึ นในทะเลบริ เวณที่ เป็น ท่ าเทีย บเรื อ
ปัจจุบันของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ที่แวดล้อมด้วย
ท่าเทียบเรือของเอกชนที่อยู่ใกล้เคีย ง โดยพืนที่บริเวณนี
มิ ไ ด้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส้ า คั ญ ทั งนี ในระหว่ า งการ
ก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและวางท่อน้ามัน นัน ภาพที่
จะเกิดขึนคือ จะเห็นการท้างานของเรือ Barge ที่ใช้ขนส่ง/
บรรทุกวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงเรือช่วยเหลืออื่น ๆ อยู่นอกฝั่ง
ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ ซึ่งจะไม่ก่อ ให้เกิด
ผลกระทบกับทัศนียภาพมากนัก เนื่องจากโดยรอบจะมีเรือ
หลากหลายที่สัญจรไปมาอยู่แล้ว
การก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ของคลั ง น้ า มั น
ศรีราชา จะด้าเนินการในพืนที่ลานถังปัจจุบัน ซึ่งมีถังเก็บ
ปิโตรเลียมอยู่ จ้านวนมาก อยู่ห่างจากชุมชนและเส้นทาง
สั ญ จรหลั ก โดยมี ข อบเขตติ ด กั บ พื นที่ โ รงกลั่ น น้ า มั น
ไทยออยล์ ฯ และโรงงานอุต สาหกรรม ทังนี กิจกรรมการ
ก่อสร้างถังจะอยู่ในระดับพืนดินไม่มีโครงสร้างที่สูงโดดเด่น
จนอาจเป็นผลกระทบต่อทัศนียภาพ ดังนัน จึงไม่ก่อให้เกิด
เป็นผลกระทบที่ส้าคัญต่อทัศนียภาพและสุนทรียภาพ

-

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-4 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลั งน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
22. มาตรการเพิ่มเติม
มาตรการเพื่อความมั่นคง
ทางพลังงานของประเทศ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงท่าเทียบเรือหมายเลข 4 จะใช้ระยะเวลาทังสิน 1. ในระหว่างที่มีการปิดท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5 นัน บริษัท 14 เดือน รวมงานส้ารวจ ออกแบบ และสั่งซืออุปกรณ์ต่าง
ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะบริหารการเก็บส้ารองน้ามันเพิ่มเติม
ๆ จากต่างประเทศ เมื่อวัสดุอุปกรณ์ถูกส่งมาถึงคลังน้ามัน
ให้ เพีย งพอต่อ ปริมาณการบริ โ ภคเพื่อ รักษาความมั่น คงทาง
ศรี ร าชา และพร้ อ มส้ า หรั บ การติ ด ตั งแล้ ว บริ ษั ท ปตท.
พลั งงานของประเทศ และให้ เรือน้ามันไปท้าการสูบถ่ายที่ท่า
จ้ากัด (มหาชน) จะด้าเนินการปิดการใช้งานท่าเทียบเรือ
เทียบเรือหมายเลข 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา ซึ่งมีระบบท่อต่าง ๆ
หมายเลข 4 และ 5 ทังสองท่า เพื่อติดตังวัสดุอุปกรณ์ต่าง
เชื่อมต่อกับถังน้ามันของคลังน้ามันศรีราชาพร้อมอยู่แล้ว
ๆ ซึ่งในระหว่างการปรับปรุงท่าเทียบเรือหมายเลข 4 จะไม่
มีกิจกรรมการสูบถ่ายน้ามันเกิดขึน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขึนในระหว่างด้าเนิน การ
โดยได้ประเมิน ระยะเวลาในการปิดท่าเทีย บเรือ ดังกล่ าว
ส้าหรับการติดตังเสาเข็ม หล่อคอนกรีตครอบหัวเข็ม และ
ติดตังอุปกรณ์ไม่เกิน 45 วัน

หมายเหตุ: ขีดเส้นใต้ หมายถึง มาตรการที่ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
เมื่อด้าเนินการก่อสร้างเสร็จและเปิดด้าเนินการแล้ว กิจกรรม 1. สภาพภูมิประเทศ
หลั ก ในช่ ว งด้ า เนิ น การจะเป็ น การรั บ จ่ า ยและเก็ บ ส้ า รอง
คลังน้ามันศรีราชา
ผลิตภัณฑ์ในโครงการ ดังเช่นที่ด้าเนินการมาจนปัจจุบัน ซึ่งไม่
ท่าเทียบเรือ
มีกิจกรรมใดที่ส่ งผลกระทบต่อ สภาพภู มิ ประเทศ ทังภายใน
ท่อน้ามันใต้ทะเลและถัง
พืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบ
เก็บผลิตภัณฑ์
การสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ ณ ท่าเทียบเรือทังท่าเทียบเรือกลางทะเล 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ในการสูบถ่ายให้มีสภาพ ตรวจวัด : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2. อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพ
(ท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5) และท่าเทียบเรือแบบสะพาน (ท่า
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
จุดตรวจวัด : จ้านวน 1 จุด (ดังรูปที่ 6.1-6)
อากาศ
เทียบเรือหมายเลข 6 และ 7) จะท้าในระบบปิดผ่านทางระบบท่อ 2. ตรวจสอบและซ่ อ มบ้ า รุง อุ ป กรณ์ ต่ างๆ ที่ ใ ช้ ใ นการด้ า เนิ น
- คลังน้ามันศรีราชา (บริเวณอาคารส้านักงาน)
คลังน้ามันศรีราชา
ส่ง ที่จะต้องมีการป้องกันการระเหยและการรั่วไหลเป็นอย่ างดี
กิจกรรม โดยท้าการบ้ารุงรักษาอย่างสม่้าเสมอในลักษณะการ ดัชนีตรวจวัด :
ท่าเทียบเรือและถังเก็บ
เนื
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การ
ซ่อมบ้ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)
ผลิตภัณฑ์
ป้องกันดังกล่าวจึงเป็นการป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 3. ถังเก็บส้ารองน้ามันถูกออกแบบให้มีหลังคา 2 ชัน เพื่อลดการ
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
จากการระเหยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด้วย
ปล่อยไอสารอินทรีย์ (VOC) ออกสู่บรรยากาศ
- สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Total VOC)
4. ระบบการรับ เก็บส้ารองและจ่ายน้ามัน ถูกออกแบบเป็นระบบ
- ความเร็วและทิศทางลม
ส่วนมลสารทางอากาศจากถังเก็บผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นถังที่ออกแบบ
ปิด เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน (ตรวจวัด 3 วัน
ตามมาตรฐาน โดยถั งน้ ามั น ของโครงการส่ ว นใหญ่ เป็ น แบบ
5. มีมาตรการด้านการจัดท้าบัญชีการระบายสารอินทรีย์ระเหย ต่อเนื่อง)
Floating Roof และ Internal Floating Roof ที่ สามารถป้ องกั นการ
ง่าย (VOCs Emission Inventory) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ตรวจวัด : ไซลีนในสถานประกอบการ
ระเหยของน้ามันได้เป็นอย่างดี และหากพิจารณาผลกระทบด้าน
ในการลดและควบคุมปริมาณการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย จุดตรวจวัด : จ้านวน 1 จุด (ดังรูปที่ 6)
มลพิษทางอากาศจากการด้าเนินงานที่ผ่านมาซึ่งได้มีการตรวจวัด
ง่าย (VOCs Emission Reduction)
- คลังน้ามันศรีราชา (บริเวณอาคารส้านักงาน)
ความเข้มข้นไฮโดรคาร์บอนรวม (THC) มีค่าระหว่าง 2.141 – 4.01
6. หากผลการติดตามตรวจวัด Xylene บริเวณอาคารคลังน้ามันศรี ดัชนีตรวจวัด :
ppm ในขณะที่ บ ริ เ วณชุ ม ชน (บ้ า นแหลมฉบั ง ) ตรวจพบค่ า
ราชา มีค่ าสูงกว่าร้อยละ 70 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย
- ไซลีน (Xylene)
ไฮโดรคาร์บอนรวม 1.313 – 5.86 ppm ซึ่งกล่าวได้ว่าไม่แตกต่าง
เรื่ อ ง ความปลอดภั ย ในการท้ างานเกี่ ย วกั บภาวะแวดล้ อ ม ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน (ครังละ 8 ชั่วโมง)
กัน นอกจากนี หากพิจารณาผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์
(สารเคมี) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปตท. จะต้องตรวจวัด ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ระเหยง่ าย (VOCs) ที่ ไ ด้ มี การตรวจวั ดเช่ น กั น พบว่ าบริ เวณ
ปริมาณการรั่วซึมของ Xylene จากแหล่งก้าเนิดประเภทอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 300,000 บาท/ครัง
คลั ง น้ ามั น ศรี ร าชามี ค่ า ระหว่ า ง 0.092 – 1.44 ppm ในขณะที่
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขจุดที่มีการรั่วซึม แต่เมื่อผลการตรวจวัดมี (รวมคลังก๊าซเขาบ่อยา)
บริเวณชุมชนมีค่าระหว่าง 0.065 – 3.15 ppm
ค่าสูงกว่าร้อย
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ทังนี การตรวจพบค่า THC และ VOCs ในชุมชนอาจเนื่องมาจาก
ละ 80 ปตท. จะต้ อ งติ ด ตั งหรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ที่
กิจกรรมในพืนที่โ ดยรอบที่เป็น อุต สาหกรรมกลั่ นน้ามัน นิค ม
เหมาะสมในการลดการปล่อย Xylene ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
อุตสาหกรรมและจากการคมนาคมขนส่ง จากข้อมูลดังกล่าวจะ
เพื่อให้มีค่าความเข้มข้นของ Xylene ต่้ากว่าร้อยละ 80
เห็นว่า กิจกรรมของคลังน้ามันศรีราชาที่ปัจจุบันมีถังเก็บส้ารอง
จ้านวน 34 ถังนัน มิได้ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศโดยรอบอย่าง
มี นั ย ส้ า คั ญ ดั ง นั นการมี ถั ง เก็ บ น้ า มั น เพิ่ ม 2 ถั ง ที่ เ ป็ น แบบ
Internal Floating Roof จะไม่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศเพิ่มขึน
หากโครงการมีมาตรการในการจัดการดูแลและซ่อมบ้ารุงอย่าง
เพียงพอ
ส่วนการวางท่อขนถ่ายพาราไซลีนเพิ่มเติมนัน เมื่อประเมินการ
แพร่ ก ระจายจากการรั่ ว ซึ ม ของสารพาราไซลี น ในระยะ
ด้าเนิน การ จากแนวท่ อ และการขนถ่ ายบริเ วณท่า เที ย บเรื อ
พิจารณาพืนที่การรั่ว ซึมและการแพร่กระจายบริเวณแนวท่อ
และพื นที่ ข องที่ ท่ า เที ย บเรื อ หมายเลข 5 และก้ า หนดแหล่ ง
ระบายสารพาราไซลี น ในแบบจ้ า ลองฯ AERMOD เป็ น
แหล่งก้าเนิดแบบพืนที่ (Area source) ซึ่งผลการประเมินความ
เข้มข้นสารพาราไซลีนในบรรยากาศในระยะด้าเนินการ พบว่า
ค่ า ความเข้ มข้ น สู งสุ ด เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง และเฉลี่ ย 1 ปี มี ค่ า
เท่ า กั บ 342.52 แล ะ 52.05 ไ มโ คร กรั ม /ลู กบาศ ก์ เ มต ร
ตามล้าดับ เกิดขึนบริเวณพืนที่ท่าเทียบเรือ 5 ของโครงการ ซึ่ง
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ยังมีค่าไม่เกินค่าเป้าหมายของไซลีนเฉลี่ย
24 ชั่ ว โมง ของรัฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย ประเทศสหรัฐ อเมริ กา และ
ค่าเฉลี่ย 1 ปี ยังไม่เกินค่าความเข้มข้นที่ยอมให้รับสัมผัสได้ของ
US.EPA ดังนัน คาดว่าผลกระทบทางด้านคุ ณภาพอากาศใน
ระยะด้าเนินการโครงการจะอยู่ในระดับต่้า
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
3. ระดับเสียง
กิจกรรมหลักในช่วงด้าเนินการจะยังคงมีรูปแบบเหมือนเดิมคือ 1. ลดระดับเสียงที่แหล่งก้าเนิด โดยมีการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ให้ มี ตรวจวัด : ระดับเสียงทั่วไป
เป็นการควบคุมการรับ -จ่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางระบบท่อ การ
การหล่อลื่นที่เพียงพอ เป็นต้น พร้อมจัดให้มีป้ายแสดงส้าหรับ จุดตรวจวัด : จ้านวน 1 จุด (ดังรูปที่ 6.1-6)
คลังน้ามันศรีราชา
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ผลิตภัณฑ์
ระดับเสีย งบริเวณริมรัวคลังฯ พบว่ามีค่า 56.3 – 67.4 dB(A)
เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหูในการท้างานที่ที่มีเสียงเกิน 90 เดซิ ดัชนีตรวจวัด:
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดให้ไม่เกิน 70 dB(A) ทังนีแม้ว่า
เบล (เอ)
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
ส่วนที่เป็นถังจะอยู่ใกล้ขอบเขตรัว แต่ส่วนที่เป็น Pump House
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
อยู่ ถัดเข้ ามาในพืนที่ล านถัง ดังนัน จึงประเมิ น ว่าจะไม่ท้าให้
- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน
ระดั บ เสี ย งที่ ริ ม รั วเพิ่ ม ขึ นจนเกิ น ค่ า มาตรฐาน กล่ า วได้ ว่ า
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90)
กิจกรรมในระยะด้าเนินการจะส่งผลกระทบด้านเสียงในระดับต่้า
- ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L5)
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนแต่อย่างใด
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน (ตรวจวัด 3 วัน
ต่อเนื่องครอบคลุมวันท้าการและวันหยุด)
ส่ ว นการวางท่ อ พาราไซลี น เพิ่ ม เติ ม นั น กิ จ กรรมในระยะ
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ด้าเนินการ ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังมากที่สุดจากการท้างานของ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 30,000 บาท/ครัง
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขนถ่าย ได้แก่ ปั๊ม ซึ่งอ้ างอิง
(รวมคลังก๊าซเขาบ่อยา)
จากระดับเสียงจากปั๊ม 76 เดซิเบลเอ เมื่อค้านวณระดับเสีย ง
จากโครงการไปยั ง ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ระดับเสียงสูงสุดและ
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เกิดจากปั๊มมีเสียงดังไปถึงชุมชน
บ้านอ่าวอุดม มีค่า 65.4 และ 62.5 เดซิเบลเอ ตามล้าดับ ซึ่งมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ ก้าหนดให้มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล
เอ และไม่ เ กิ น 70 เดซิ เ บลเอ ตามล้ า ดั บ ส่ ว นค่ า ระดั บ การ
รบกวนอยู่ในระดับไม่มีนัยส้าคัญหรือไม่มีการรบกวน (น้อยกว่า
10 เดซิเบลเอ)
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลั ก ในระยะด้า เนิน การจะเป็น การรับ -จ่ายและเก็ บ 4. ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
ส้ า รองผลิ ต ภั ณฑ์ เ ท่ า นั น ไม่ มีกิ จ กรรมใดที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
คลังน้ามันศรีราชา
สภาพทางธรณีวิทยาทังภายในพืนที่โครงการและพืนที่โดยรอบ

5. น้าผิวดิน
คลังน้ามันศรีราชา
ลานถังเก็บผลิตภัณฑ์

ด้านผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว พบว่าพืนที่โครงการไม่
อยู่ในเขตรอยเลื่อนมีพลัง โดยตังอยู่ในพืนที่เขตแผ่นดินไหวเขต
1 มีความรุนแรง 3-4 เมอร์คัลลี ซึ่งท่าเทียบเรือรวมถึงถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีลักษณะเป็นอาคารสูง ถังเก็บผลิตภัณฑ์เป็น
วั ส ดุ ที่ ท้ า จากโลหะมี ค วามหนาและเหนี ย ว ผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวที่จะเกิดขึนกับโครงการจึงอยู่ในระดับต่้า
ในระยะด้ า เนิ น การ กิ จ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ 1. การสู บ ถ่ าย / ขนส่ ง ผลิ ต ภั ณฑ์ ปิ โ ตรเลี ย ม ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
คุณภาพน้าผิวดินคือ น้าเสียจากการด้าเนินกิจกรรมของคลังฯ
มาตรการความปลอดภั ยของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ซึ่งแบ่งได้เป็นน้าเสียจากอาคารส้านักงาน และน้าเสียจากส่วน
อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นการป้องกันการหกหล่นด้วย
อื่น ๆ ของคลังฯ พิจารณาได้ดังนี (ทังนี จะไม่พิจารณาน้าเสียที่ 2. การซ่อมบ้ารุงและท้าความสะอาดถังเก็บน้ามัน ส่วนที่เป็นน้า
เกิดจากท่าเทียบเรือ เนื่องจากทางโครงการไม่มีการรับน้าเสีย
ทิงหากมีการปนเปื้อนต้องน้าเข้าระบบบ้าบัดที่มีอยู่ ก่อนปล่อย
จากเรือมาบ้าบัดแต่อย่างใด)
ลงสู่ระบบระบายน้า
3. จัดให้มีบ่อรองรับน้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว จ้านวน 2 จุด แต่
การด้าเนินกิจกรรมของคลังน้ามันศรีราชาหลังมีการปรับปรุ งท่า
ละจุดรองรับน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน คือ
เทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม จะไม่มีการจ้าง
- บ่อขนาด 60 ลบ.ม. รองรับน้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
พนักงานเพิ่ม โดยปัจจุบัน มีพนักงานและคนงานรวม 123 คน
จากถังบ้าบัดส้าเร็จรูปที่รับน้าเสียจากอาคารส้านักงาน
ในจ้านวนนีเป็นพนักงานของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 49
และโรงอาหาร
คน ผู้รับเหมา 49 คน และพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
- บ่อขนาด 14 ลบ.ม. รองรับน้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
25 คน ดังนัน ในระยะด้าเนินการจึงไม่ มีน้าเสียเพิ่มขึน และจาก
จากระบบบ้าบัดน้าเสี ยที่เกิดจากการระบายน้าก้น ถัง
การที่คลังฯ ได้มีการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสียจากเดิมที่เป็น
เก็บส้ารองของโครงการ
ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึมมาเป็นระบบบ้าบัดส้าเร็จรูป จึงประเมิน
ได้ว่าน้าเสี ยจะได้รับการบ้าบัดให้ เป็น ไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด

ตรวจวิเคราะห์: คุณภาพน้าทิงจากโครงการ
จุดตรวจวัด : จ้านวน 2 จุด (ดังรูปที่ 6.1-8)
- บ่อพักน้าสุดท้ายของระบบบ้าบัดน้าเสีย
ภายในคลังน้ามันศรีราชา
- จุดระบายน้าก่อนออกนอกคลังน้ามัน
ศรีราชา
ดัชนีตรวจวัด :
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ค่าซีโอดี (COD)
- ค่าบีโอดี (BOD)
- น้ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease)
- ค่าทีดีเอส (TDS)
- สารแขวนลอยทังหมด (TSS)
ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ก่อนระบายลงแหล่งรองรับ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ส้าคัญ 4. มี ม าตรการในการป้ อ งกั น ปั ญ หาค่ า TDS สู ง ในน้ า ทิ งที่ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ส้าหรับน้าเสียที่เกิดขึนในส่วนอื่น ๆ จะประกอบด้วยน้าปนเปื้อน
ผ่านการบ้าบัดแล้ว ดังนี
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ: 10,000 บาท/ครัง
น้ามันที่เกิดจากการระบายน้าก้นถัง ซึ่งจะเกิดขึนเป็นครังคราว
- การลดปริมาณน้าทะเลปนเปื้อนในน้ามันดิบ โดยการ (รวมคลังก๊าซเขาบ่อยา)
โดยประเมินว่าจะเกิดน้าปนเปื้อนน้ามันเพิ่มจาก 3.59 ลบ.ม./วัน
ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้จัดหาน้ามันดิบในการ
เป็น 4.16 ลบ.ม./วัน ในขณะที่ระบบบ้าบัดของโครงการสามารถ
ควบคุมคุณภาพน้ามันดิบให้มีการปนเปื้อนน้าทะเลใน
รองรั บ ปริ ม าณน้ า เสี ย ได้ 36 ลบ.ม./วั น ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า มี ค วาม
ปริมาณน้อยที่สุด
เพีย งพอ และคาดว่าจะสามารถบ้าบัดน้าเสี ย ที่เกิดขึ นให้ มีค่ า
- มีการบริหารจัดการน้าทะเลที่ปนเปื้อนมากับน้ามันดิบ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานได้โดยไม่เกิดเป็นผลกระทบ
โดยการระบายไปรวมไว้ ใ นถั ง ขนาดความจุ 1,000
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งติดตังเครื่องตรวจวัดค่า TDS จากนัน
ทยอยปั๊มสู บส่ งเข้าระบบบ้าบัดน้าเสีย ในอัต ราไม่เกิน
10,000 ลิตร/เดือน หรือประมาณ 10% ของปริมาณน้า
ที่ป้อนเข้าระบบบ้าบัดน้าเสียเพื่อควบคุมค่า TDS ในน้า
ทิงให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1. ปฏิบัติตามวิธีการมาตรฐานที่ก้าหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจวิเคราะห์: คุณภาพน้าทะเล
6. น้าทะเล
ผลกระทบจากส่วนท่าเทียบเรือ
อย่างเคร่งครัด เช่น การห้ามทิง/ระบายน้าจากเรือลงสู่ทะเล
จุดตรวจวัด : บริเวณท่าเทีย บเรือ ของคลั ง น้ามัน
การเข้าเทียบท่าของเรือเพื่อรับหรือส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพวก
คลังน้ามันศรีราชา
น้ามัน หากมีการระบายน้าอับเฉาหรือของเสียลงทะเลหรือมีการ 2. มีการฝึกซ้อมทบทวนวิธีปฏิบัติทังในกรณีปกติและฉุกเฉินเป็น ศรีราชา จ้านวน 2 จุด (ดังรูปที่ 6.1-9)
ท่าเทียบเรือและท่อน้ามันใต้
ระยะ เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด การกรณี เ กิ ด การหกรั่ ว ไหลของ ดัชนีตรวจวัด :
หกหล่นของผลิตภัณฑ์ หรือน้ามันจากเครื่องยนต์ลงสู่ทะเลก็ตาม
ทะเล
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่ายลงสู่ทะเล
ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพน้าทะเล มากหรือ
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
น้อยขึนกับความถี่และปริมาณการระบายทิงซึ่งการที่เรือทุกล้าที่ 3. ท่อ ส่ ง น้ า มั น ใต้ ทะเล ท้ า ด้ ว ยวัส ดุ ม าตรฐาน API 5L Grade
- ความโปร่งใส (Transparency)
X65 มี ค วามหนา 12.7 มิ ล ลิ เ มตร ออกแบบให้ ส ามารถรั บ
จะเข้ามาเทียบท่าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง
- ออกซิเจนละลาย (DO)
แรงดัน ได้มากกว่า 2 เท่าของแรงดัน ใช้งาน (Safety Factor
กฎระเบียบของบริษัท ปตท. จ้ากัด(มหาชน) และกฎหมายสากล
- ความเค็ม (Salinity)
2.25) ผิ วภายนอกท้าการพอกกัน สนิมและหุ้ มด้วยคอนกรีต
ซึ่งหากมีการก้ากับดูแลให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ก็จะไม่ก่อให้เกิด
- บีโอดี (BOD)
พร้อมติดตังระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection)
ผลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเล
- น้ า มั น หรื อ ไขมั น บนผิ ว น้ า (Floatable
แบบแท่งแอโนด (Sacrificial Anode) อายุการใช้งานประมาณ
Oil & Grease)
30 ปี
- ค่าทีดีเอส (TDS)
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
4. ท่ อ ส่ ง พาราไซลี น ใต้ ท ะเลเป็ น ท่ อ ชนิ ด API 5L gr. B Class ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน
ผลกระทบจากการขนส่งผ่านท่อน้ามันใต้ทะเล
300 Seamless ที่มีการเคลือบภายนอกด้วย PE จ้านวน 3 ชัน ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ท่อน้ามันใต้ทะเลถูกออกแบบให้มีระบบป้องกันการกัดกร่อนทน
(3 LPE) เพื่ อ กั น การกั ด กร่ อ น พร้ อ มมี ก ารหุ้ ม คอนกรี ต ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 25,000 บาท/ครัง
ความดันได้สูง มีความหนา และมีการเชื่อมต่อพร้อมตรวจสอบ
ภายนอกเพื่อถ่วงน้าหนัก ออกแบบตาม DEP 31.40.00.10, (รวมคลังก๊าซเขาบ่อยา)
ก่อนการใช้งาน การขนส่งทางท่อจะต้องไม่มีการรั่วไหลเพราะ
DEP 31.40.10.10, DEP 31.40.10.15, DEP 31.40.20.33,
ถือเป็นความสูญเสียและเป็นความล้มเหลวของระบบ ดังนัน ใน
DEP 31.40.20.35, DEP 31.40.20.37, DEP 31.40.21.31
กรณีปกติจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อ คุ ณภาพน้าทะเล
ส่วนในกรณีอุบัติเหตุใด ๆ ที่ท้าให้ท่อเกิดความเสียหายจนเกิด 5. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ Cathodic Protection
และระบบการตรวจสอบแบบ Visual Inspection โดยนั ก
การรั่วไหลของน้ามัน ก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าทะเลได้
ประดาน้าเป็นประจ้าทุกปี
ระดับผลกระทบขึนกับชนิดและปริมาณการรั่ว ไหล อย่ างไรก็
ตาม โอกาสเกิดความเสียหายจะเกิดขึนได้น้อยมาก และบริษัท 6. มีระบบตรวจสอบการรั่วไหล ประกอบด้วยเครื่องมือวัดที่ติดตัง
กับท่อใต้ทะเลบริเวณท่าเรือและชายฝั่ง โดยจะตรวจวัดความ
ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) มี แ ผนฉุ ก เฉิ น รองรั บ ทั งในระดั บ การ
ดันในท่อ หากมีการเปลี่ยนแปลงความดันระบบจะส่งสัญญาณ
รั่วไหลเล็กน้อย การรั่วไหลปานกลางและการรั่วไหลขนาดใหญ่
มาที่ก ล่ อ งระบบเพื่ อ ท้า การเตื อ นโดยสามารถวิเ คราะห์ ห า
มากกว่า 1,000 ตัน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบลงได้
ขนาดรอยรั่วและต้าแหน่งที่เกิดได้ละเอียดถึงรอยผุขนาดเล็ก
ผลกระทบจากคลังเก็บส้ารองผลิตภัณฑ์
จากสนิม และมีความรวดเร็วในการตรวจจับต่้ากว่า 1 นาที
การด้าเนินกิจกรรมของคลังน้ามันศรีราชา จะมีน้าเสียเกิดจาก 7. กรณีเกิดการรั่วไหลของน้ามันระหว่างการสูบถ่ายโครงการจะ
พนักงาน ผู้รับเหมาและพนักงานรักษาความปลอดภัยประมาณ
หยุดการสูบถ่ายแล้วสูบน้าทะเลเข้าไปแทนที่น้ามันในท่อ เพื่อ
123 คน ซึ่งจะต้องมีการบ้าบัดโดยระบบบ้าบัดส้าเร็จรูป (SATs)
ลดปริมาณน้ามันที่จะรั่วไหลออกจากท่อน้ามัน
ก่อนระบายออก นอกจากนี จะมีน้าเสียที่ระบายจากก้นถังเก็บ 8. ในกรณี เ กิ ด การรั่ ว ไหลผลิ ต ภั ณ ฑ์ จะมี ก ารแจ้ ง เตื อ นพื นที่
ซึ่งจะต้องผ่านการบ้าบัดด้วยระบบบ้าบัดน้าเสียรวม ก่อนระบาย
เรือประมง และส่วนที่เกี่ยวข้องโดย
น้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วออกสู่ภายนอกซึ่งสุดท้ายน้าทิงเหล่านีจะ
- มีหอกระจายข่าวที่บริเวณท่าเรือที่สามารถแจ้งเตือนให้
ระบายลงสู่ ท ะเล ดั ง นั น กรณี เ ดี ย วที่ จ ะท้ า ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
เรือ ในรัศ มี 6 ตารางกิโลเมตร รับทราบเหตุการณ์ไ ด้
ต่อเนื่องถึงคุณภาพน้าทะเลคือ น้าที่ระบายออกจากโครงการไม่
และสามารถสื่อสารผ่านทางสัญญาณวิทยุช่อง 13 (ช่อง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการติดตาม
Marine) ได้ทันที
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ทิ งของคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชาในช่ ว ง 3 ปี
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ที่ ผ่ า นมา พบว่ า มี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตามมาตรฐาน ผลกระทบ
- มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ บริ ษั ท ข้ า งเคี ย งและชุ ม ชน
ต่อเนื่องถึงคุณภาพน้าทะเลจึงไม่น่าจะเกิดขึน
โดยรอบ รวมถึ ง หน่ว ยงานราชการที่ เ กี่ย วข้ อ ง เช่ น
ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
ส้าหรับพืนที่โดยรอบที่ตังโครงการเป็นโรงกลั่นน้ามัน โรงงาน
7. นิเวศวิทยาบนบก
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คลังก๊าซเขาบ่อยา
พืนที่เอกชน โดยที่การด้าเนินการของคลังเก็บส้ารองปิโตรเลียม
ลานถังเก็บผลิตภัณฑ์
ไม่มีการระบายมลสารหรือกิจกรรมใดๆ ที่กระทบต่อสภาพพืนที่
ดังกล่าว จึงประเมินได้ว่า โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพนิเวศวิทยาบนบก
ในช่ว งด้าเนิ น การ กิจกรรมหลั กของคลั งฯ จะยั งคงมีรูปแบบ
ใช้มาตรการเดียวกับคุณภาพน้าทะเล คือ
ตรวจวิเคราะห์: สภาพนิเวศวิทยาทางทะเล
8. นิเวศวิทยาทางทะเลและ
เหมือ นเดิมคื อ มีเรือเข้ามาจอดขนถ่ายผลิ ต ภัณฑ์ผ่ านทางท่า
1. ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารมาตรฐานที่ ก้ า หนดโดยหน่ ว ยงานที่ จุดตรวจวัด : บริเวณท่าเทียบเรือคลังน้ามันศรีราชา
ชายฝั่ง
เทียบเรือหมายเลข 4, 5, 6 และ 7 การรับ -จ่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น การห้ามทิง/ระบายน้าจากเรือ จ้านวน 2 จุด โดยเป็นจุดเดียวกับการ
ทางระบบท่อ การควบคุ มการเก็บส้ ารองผลิ ตภั ณฑ์ภายในถัง
ลงสู่ทะเล
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทะเล (ดังรูปที่ 6.1-9)
ตลอดจนการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ 2. มีการฝึกซ้อมทบทวนวิธีปฏิบัติทังในกรณีปกติและฉุกเฉิน ดัชนีตรวจวัด :
กิจกรรมเหล่านีจะมีขันตอนวิธีการปฏิบัติที่ก้าหนดไว้ทังในส่วน
เป็นระยะ เพื่อให้สามารถจัดการกรณีเกิดการหกรั่วไหลของ
- แพลงก์ตอนพืช
ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) เอง และข้อปฏิบัติที่เป็นสากล
ผลิตภัณฑ์ที่สูบถ่ายลงสู่ทะเล
- แพลงก์ตอนสัตว์
เช่น การห้ามระบายน้าอับเฉา ห้ามถ่ายเทของเสีย การป้องกัน
3. ท่อส่งน้ามันใต้ทะเล ท้าด้วยวัสดุมาตรฐาน API 5L Grade
- สัตว์หน้าดิน
การหกหล่นรั่วไหล ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นการป้องกันผลกระทบต่อ
X65 มีค วามหนา 12.7 มิล ลิเมตร ออกแบบให้ ส ามารถรับ ระยะเวลาตรวจวัด : ทุก 6 เดือน
น้าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเลไปพร้อมกัน ส้าหรับส่วนที่เป็น
แรงดันได้มากกว่า 2 เท่าของแรงดันใช้งาน (Safety Factor ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ท่ อ ใต้ ท ะเลนั น หลั ง จากวางท่ อ แล้ ว เสร็ จ และเริ่ ม ส่ ง จ่ า ย
2.25) ผิวภายนอกท้าการพอกกันสนิมและหุ้มด้วยคอนกรีต ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 50,000 บาท/ครัง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว จะไม่ มี กิ จ กรรมใดไปรบกวนท้ อ งทะเลอี ก
พ ร้ อ มติ ดตั งร ะ บบป้ อ งกั น กา ร กั ด กร่ อ น ( Cathodic (รวมคลังก๊าซเขาบ่อยา)
นอกจากการตรวจสอบเป็นครังคราวโดยนักประดาน้า ซึ่งถือได้
Protection) แบบแท่งแอโนด (Sacrificial Anode) อายุการ
ว่ามิได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศพืนท้องทะเล
ใช้งานประมาณ 30 ปี
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
4. ท่อส่งพาราไซลีนใต้ทะเลเป็นท่อชนิด API 5L gr. B Class
300 Seamless ที่มีการเคลือบภายนอกด้วย PE จ้านวน 3
ชัน (3 LPE) เพื่อกันการกัดกร่อน พร้อมมีการหุ้มคอนกรีต
ภายนอกเพื่อถ่วงน้าหนัก ออกแบบตาม DEP 31.40.00.10,
DEP 31.40.10.10, DEP 31.40.10.15, DEP 31.40.20.33,
DEP 31.40.20.35, DEP 31.40.20.37, DEP 31.40.21.31
5. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ Cathodic Protection
และระบบการตรวจสอบแบบ Visual Inspection โดยนั ก
ประดาน้าเป็นประจ้าทุกปี
6. มีร ะบบตรวจสอบการรั่วไหล ประกอบด้ว ยเครื่อ งมือวัดที่
ติ ด ตั งกั บ ท่ อ ใต้ ท ะเลบริ เ วณท่ า เรื อ และชายฝั่ ง โดยจะ
ตรวจวัดความดัน ในท่อ หากมีการเปลี่ ย นแปลงความดัน
ระบบจะส่งสัญญาณมาที่กล่อ งระบบเพื่อ ท้าการเตือนโดย
สามารถวิ เ คราะห์ ห าขนาดรอยรั่ ว และต้ า แหน่ ง ที่ เ กิ ด ได้
ละเอียดถึงรอยผุขนาดเล็กจากสนิม และมีความรวดเร็วใน
การตรวจจับต่้ากว่า 1 นาที
9. กรณีเกิดการรั่วไหลของน้ามันระหว่างการสูบถ่าย โครงการจะ
หยุดการสูบถ่ายแล้วสูบน้าทะเลเข้าไปแทนที่น้ามันในท่อ เพื่อ
ลดปริมาณน้ามันที่จะรั่วไหลออกจากท่อน้ามัน
10. ในกรณีเกิดการรั่วไหลผลิตภัณฑ์ จะมีการแจ้งเตือนพืนที่
เรือประมง และส่วนที่เกี่ยวข้องโดย
- มีหอกระจายข่าวที่บริเวณท่าเรือที่สามารถแจ้งเตือนให้
เรือ ในรัศ มี 6 ตารางกิโ ลเมตร รับทราบเหตุการณ์ไ ด้
และสามารถสื่อสารผ่านทางสัญญาณวิทยุช่อง 13 (ช่อง
Marine) ได้ทันที
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สิ่งแวดล้อม
- มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ บริ ษั ท ข้ า งเคี ย งและชุ ม ชน
โดยรอบ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นศูนย์
ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
9. ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ พืนที่ โ ครงการอยู่ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบั งซึ่ง เป็น พืนที่
เป้
า
หมายของการพั
ฒ
นาชุ
ม
ชน
สั
ง
คมและสิ
่
ง
แวดล้
อ
ม
ตาม
ที่ดิน
โครงการพัฒนาพืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของ อบพ.ที่
คลังน้ามันศรีราชา
ก้าหนดให้มีกิจกรรมหลัก 3 ประเภท คือ ท่าเรือพาณิชย์ นิคม
อุตสาหกรรมและชุมชนเมืองใหม่ ดังนัน การด้าเนินการของท่า
เทีย บเรือและคลั งเก็บผลิต ภั ณฑ์จึงไม่ส่ งผลต่อ รูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินของพืนที่ โดยมีความสอดคล้องกัน
ในระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา หลังจากการปรับปรุงท่า 10. การประมงและเพาะเลียง
เทียบเรือกลางทะเลหมายเลข 4 และก่อสร้างถังเก็บน้ามันเพิ่ม 2
สัตว์น้า
ถังแล้ว กิจกรรมต่าง ๆ ยังคงเหมือนเดิม โดยเรือที่จะเข้ามาเทียบ
คลังน้ามันศรีราชา
ท่าอาจมีขนาดใหญ่ขึ นจากเดิมที่มีขนาด 80,000 ตัน ก็จะมีเรือ
ท่าเทียบเรือและท่อน้ามันใต้
ขนาด 120,000 ตั น เข้ าเที ย บท่ าได้ ซึ่ งเป็ น วั ตถุ ประสงค์ ของ
ทะเล
โครงการ โดยในส่ วนนีจะไม่กระทบกับการท้าประมง (ไม่มีการ
เพาะเลียงชายฝั่งบริเวณใกล้เคียงโครงการ) เนื่องจากบริ เวณท่า
เทียบเรือเป็นเขตห้ ามท้าการประมงอยู่ แล้ วตังแต่เริ่ มแรก ส่ วน
ชาวประมงพืนบ้านยังสามารถท้าประมงในพืนที่ข้างเคี ยงที่ได้รับ
การอนุญาตโดยอนุโลม โดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เพิ่มเติม
ส้าหรับท่อน้ามันใต้ทะเลที่ท้าการวางเพิ่มนัน จะมีแนวขนานกับ
แนวท่อ ปัจจุบัน ที่มีอ ยู่ แล้ ว 3 เส้น ซึ่งชาวประมงรับทราบเป็น
อย่างดี ไม่เป็นผลกระทบเพิ่มเติม ในทางกลับกัน มีชาวประมง
บางคนให้เหตุผลว่าการมีแนวท่อเป็นสิ่งดี เพราะเป็นการป้องกัน
เรือเข้ามาลากอวน ซึ่งการท้าประมงโดยอวนลากเป็นการท้าลาย
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรประมงมากกว่าวิธีอื่น นอกจากนีจากการที่บริเวณท่า
เทียบเรือเป็นพืนที่หวงห้าม ดังนันจึงถือเป็นแหล่งในการอนุบาล
สัตว์ และสิ่งมีชีวิ ตขนาดเล็กในน้าซึ่งจะเป็นอาหารส้าหรับปลา
ชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
ถังน้ ามั น ที่ก่ อ สร้างเพิ่ มเติมของคลั ง น้า มัน ศรีร าชานัน มี การ 11. การระบายน้าและการ
จัดเตรียมระบบระบายน้ารองรับไว้แล้วทังพืนที่รอบลานถังและ
ป้องกันน้าท่วม
ภายในลานถัง น้าจากโครงการส่ ว นที่เป็น น้าฝนจึงถูกจัดการ
คลังน้ามันศรีราชา
อย่ างเป็น ระบบ โดยจะไม่มีผ ลกระทบให้ เกิดการท่ว มขั งหรือ
ผลกระทบกับพืนที่ข้างเคียง ส่วนการระบายน้าเสียที่เกิดจากการ
Drain น้าก้นถัง เป็นการระบายในระบบปิดไปยังระบบบ้าบัดน้า
เสีย ซึ่งมีความสามารถในการรองรับอย่างเพียงพอ จึงประเมิน
ว่า ในระยะด้ า เนิ น การ จะไม่มี ผ ลกระทบด้ า นการระบายน้ า
เพิ่มขึนอย่างมีนัยส้าคัญ
ส้าหรับในระยะด้าเนินการ การขนส่ งผลิต ภัณฑ์จะสามารถใช้ 1. ควบคุมให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติต ามกฎจราจรอย่าง บั น ทึ ก ปริ ม าณการจราจรทางบกของโครงการ
12. การคมนาคมทางบก
ช่ อ งทางการขนส่ ง ทางเรื อ และทางท่ อ ได้ เ พิ่ ม ขึ น เนื่ อ งจาก
เคร่งครัด
(จ้ า นวนรถ ขนาดรถ และประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
คลังน้ามันศรีราชา
โครงการเน้น การขนส่งทางท่าเทีย บเรือเป็นส้ าคัญ การขนส่ ง 2. ควบคุมน้าหนักของรถบรรทุกไม่ให้เกินที่หน่วยงานราชการ บรรทุ ก ) และสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ นื่ อ งจาก
ทางรถบรรทุ ก อาจเพิ่ ม ขึ นบ้ า ง แต่ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ โ ครงการมี
ก้าหนด
ยานพาหนะของโครงการ
ประสบการณ์ มานาน ท้ าให้ ส ามารถบริ ห ารจัดการให้ มีค วาม 3. จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกในพืนที่โครงการและชุมชนไม่ ระยะเวลา : บั น ทึ ก ทุ ก วั น และสรุ ป สถิ ติ เ ป็ น ราย
ปลอดภัยในระหว่างการขนส่งได้
เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในช่วงที่ผ่านทางหลวง ไม่ เดือน
เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
4. จัดให้มีพ นักงานรักษาความปลอดภั ยอยู่ ที่หน้าป้อ มทางเข้ า ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน
คลังฯ ตลอดเวลา เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเข้าออกของ (รวมคลังก๊าซเขาบ่อยา)
รถ และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน
5. เตรียมพืนที่ส้ าหรับจอดรถบรรทุกผลิ ต ภัณฑ์อ ย่างเพีย งพอ
โดยห้ามการจอดรถบรรทุกผลิตภัณฑ์ในถนนสาธารณะ
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
เมื่อมีการปรับปรุงท่าเทียบเรือกลางทะเลหมายเลข 4 แล้ว จะท้า 1. ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของกรมเจ้ า ท่ า อย่ า ง บั น ทึ ก ปริ ม าณการจราจรทางน้ า ของโครงการ
13. การคมนาคมทางน้า
ให้สามารถรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึนได้ แต่หากพิจารณาในเรื่อง
เคร่งครัด และควบคุมเรือที่เข้า-ออกโครงการให้ปฏิบัติตามกฎ (จ้านวนเรือ ขนาดเรือ และประเภทผลิ ต ภั ณฑ์ ที่
คลังน้ามันศรีราชา
ของปริ ม าณการจราจรทางน้ า จะพบว่ า มี แ นวโน้ ม ลดลง
ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัดด้วย
บรรทุ ก ) และสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ นื่ อ งจาก
เนื่ อ งจากเรื อ ที่ มี ข นาดใหญ่ ขึ นจะท้ า ให้ ใ ช้ เ วลาในการ Load 2. ติ ด ตั งระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า งบนท่ า เที ย บเรื อ ให้ ชั ด เจนและ ยานพาหนะของโครงการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม ขึ นจากเดิ ม ท้ า ให้ มี ร ะยะเวลาที่ เ รื อ จะใช้ ท่ า
เหมาะสมตามมาตรฐานการเดินเรือสากล เพื่อป้องกันการเกิด ระยะเวลา : บั น ทึ ก ทุ ก วั น และสรุ ป สถิ ติ เ ป็ น ราย
เพิ่มขึนด้วย โดยท่าเทียบเรือกลางทะเลของคลังน้ามันศรีราชา
อุบัติเหตุ
เดือน
อยู่ในเขตบังคับการน้าร่องของส้ านักงานน้าร่อ งเขตท่าเรือศรี
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ราชา ซึ่งเรือที่เข้าออกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมเจ้า
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน
ท่าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ยั งต้อ งปฏิบัติตามข้อบังคับของ
(รวมคลังก๊าซเขาบ่อยา)
ทางบริ ษั ท ปตท. จ้ า กั ด (มหาชน) ด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง นั น จาก
แนวโน้ ม จ้ า นวนเรื อ ที่ ไ ม่ เ พิ่ ม ขึ น จึ ง ไม่ ท้ า ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
เพิ่มเติมต่อการสัญจรทางน้าในเขตท่าเทียบเรือ แม้จะมีขนาด
เรือที่ใหญ่ขึ น (จากขนาด 80,000 ตัน เป็น 120,000 ตัน) แต่ก็
เป็นขนาดเรือทั่วไปที่มีในพืนที่ ปัญหาผลกระทบต่อการกีดขวาง
การจราจรทางน้าไม่น่าจะเกิดขึน
ส้าหรับการวางท่อน้ามันใต้ทะเลของโครงการ พบว่า แนวท่อใต้
ทะเลของโครงการจะวางอยู่บนพืนของท้องทะเล มีตะกอนกลบ
ท่อเองโดยธรรมชาติ ทังนี แนวท่อดังกล่าวอยู่นอกเส้นทางการ
เดินเรือของเรือบรรทุกสินค้า จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการคมนาคม
ทางน้ า ในบริ เ วณดั ง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด ส่ ว นผลกระทบต่ อ
เรือ ประมงขนาดเล็ กนั นประเมิน ว่าไม่เป็น ผลกระทบที่ส้ าคั ญ
เนื่องจากปัจจุบันมีแนวท่อที่ประชาชนรับทราบอยู่แล้วโดยไม่ไ ด้
เป็นอุปสรรคต่อการแล่นเรือ
ส้ า หรั บ การวางท่ อ พาราไซลี น เพิ่ ม เติ ม นั น ภายหลั ง มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ดโครงการจะมีจ้านวนเที่ยวเรือ ขนส่ ง
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
พาราไซลีนเพิ่ม 48 ล้าต่อปี แต่มีการลดจ้านวนเที่ยวการขนถ่าย
Fuel Oil (0.5%) 22 ล้าต่อปี ท้าให้ภาพรวมมีเรือเพิ่มขึน 26 ล้า
ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเรือที่เพิ่มขึนจากข้อมูลปริมาณ
เรือในเขตท่าเรือศรีราชาระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 มีจ้านวน
ระหว่าง 10,301-12,148 ล้าต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ 858-1,012
ล้าต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบจ้านวนเที่ยวเรือที่เพิ่มขึนกับจ้านวน
เที่ย วเรือ ในเขตท่ าเรือ ศรีร าชา พบว่า ภายหลั ง เปลี่ ย นแปลง
รายละเอี ย ดโครงการมี จ้ า นวนเพิ่ ม ขึ นเพี ย งร้ อ ยละ 0.3-0.4
นอกจากนีท่าเทียบเรือของโครงการอยู่ในเขตบังคับการน้าร่อง
ของส้านักงานน้าร่องเขตท่าเรือศรีราชา ซึ่งเรื อที่เข้าออกจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี
ก็ยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ ปตท. ด้วยเช่น กัน ดังนันจึง
ประเมินได้ว่าปริมาณเรือที่เพิ่มขึนจากการขนถ่ายพาราไซลี น
เพิ่มเติมจะอยู่ในระดับต่้า
ปัจจุบั น คลั งน้า มัน ศรีร าชามี การใช้น้า ส้ าหรับกิ จกรรมต่ าง ๆ 1. รณรงค์การประหยัดน้าและลดการใช้น้าในพืนที่ โดยการน้าน้า
14. น้าใช้
จ้านวน 48.88 ลบ.ม./วัน โดยส่วนใหญ่เป็นน้าใช้ในส้านักงาน/
ที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้หรือรดสนาม
คลังน้ามันศรีราชา
โรงอาหาร ทังนี ภายหลังจากมีการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ
และถังเก็บผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะท้าให้มีความต้องการใช้น้ารวม
เพิ่มขึนเป็น 48.93 ลบ.ม./วัน และไม่มีการเพิ่มจ้านวนพนักงาน
ในโครงการด้ว ย โดยส่ ว นใหญ่ จะเพิ่ ม ขึ นในส่ ว นของน้ า ที่ ใ ช้
ส้าหรับล้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งความต้องการใช้น้าดังกล่าวยังอยู่
ในความสามารถในการจ่ายน้า ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
กิ จ กรรมในระยะด้ า เนิ น การของคลั ง น้ า มั น ศรี ร าชาจะท้ า ให้
เกิดผลกระทบต่อการใช้น้าในระดับต่้า

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
เมื่อมีการด้าเนินโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ เพิ่มจ้านวนท่อ 1. เลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีการสูญเสียพลังงาน
15. พลังงานไฟฟ้า
น้ามันใต้ทะเลและถังเก็บผลิ ตภั ณฑ์ จะท้าให้มีปริมาณการใช้
น้อย เพื่อลดการใช้พลังงาน
คลังน้ามันศรีราชา
ไฟฟ้าเพิ่มขึ นจากระบบควบคุ มและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทังในส่ว น
ท่าเทียบเรือ
ของท่าเทียบเรือ ท่อน้ามันใต้ทะเลและถังเก็บผลิตภัณฑ์ต่ าง ๆ
ท่อน้ามันใต้ทะเลและ
รวมถึงระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างรวมประมาณ 5,000 เมกะวัตต์ ถังเก็บผลิตภัณฑ์
ชั่ว โมง/ปี และภายหลั ง จากมีก ารขนถ่ ายพาราไซลี น มีค วาม
ต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึนอีก 60.36 เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี รวมเป็น
ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 5,060.36 เมกะวัตต์ -ชั่วโมง/ปี ซึ่ง
การไฟฟ้าส่ ว นภู มิภ าคศรี ร าชายั งมีค วามสามารถในการจ่า ย
ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ ดังนันกิจกรรมในระยะด้าเนินการของ
คลังน้ามันศรีราชาจะมีผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าในระดับต่้า
16. การจัดการกากของเสีย
กากของเสียที่เกิดขึนในการด้าเนินโครงการ ประกอบด้วย กาก 1. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะและกากของเสียไว้ตามจุดต่าง ๆ
ของเสี ย ในส่ ว นของส้ า นั ก งาน และกากของเสี ย ที่ เ กิ ด จาก
อย่างเพียงพอ โดยแยกประเภทให้ชัดเจนว่า เป็นขยะเปีย ก
คลังน้ามันศรีราชา
กิจกรรมการขนถ่ายและกักเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งรวมถึง
ขยะแห้ง ขยะอันตราย พร้อมกับมีการจัดเก็บและส่งก้าจัดตาม
กากของเสียจากการซ่อมบ้ารุงด้วย พิจารณาได้ดังนี
ประเภทของขยะ ให้เป็น ไปตามหลักวิช าการและระเบีย บที่
กากของเสียในส่วนส้านักงาน
เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันคลังน้ามัน ศรีราชา มี พนักงานรวม 123 คน มีปริมาณ 2. ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมน้าอับเฉาของกรมเจ้าท่าอย่าง
กากของเสีย 105 กิโลกรัม/วัน ซึ่งกากของเสี ยที่เกิดขึนนีจะมี
เคร่งครัด โดยห้ามเรือ สูบน้าใต้ท้องเรือทิง ตลอดจนห้ ามทิง
การคัดแยกก่อนส่งเทศบาลนครแหลมฉบังน้าไปจัดการ ซึ่งเมื่อมี
ขยะออกนอกเรือเด็ดขาด
โครงการจะไม่มีการจ้างพนักงานเพิ่ม ดังนัน จากปริมาณขยะที่
3. ใช้กระบวนการบ้าบัดน้าปนเปื้อนน้ามั นที่มีการผลิตกากของ
ไม่มากนักและไม่เพิ่มขึน จึงประเมินได้ว่าขยะหรือของเสียจาก
เสี ย น้อ ยที่สุ ด โดยสามารถแยกน้าออกจากน้ามันได้อย่ างมี
อาคารส้านักงานจะไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการ
ประสิทธิภาพ ก่อนสู บกลับเข้าสู่กระบวนการของคลั งน้ามัน
แต่อย่างใด
ต่อไป
กากของเสียที่เกิดขึนจากกิจกรรมการขนถ่ายและกักเก็บ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมถึงกากของเสียจากการซ่อมบ้ารุง
กากของเสี ยที่ เ กิ ด ขึ น ในระยะด้ า เนิ น การ จะมี ลั ก ษณะ
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกับก่อนมีโครงการคือประกอบด้วย น้ามันเตาปนเปื้อน
น้า วัส ดุปนเปื้อ นน้ามัน และสี กากตะกอนน้ามัน ตะกอนจาก
ระบบบ้ า บั ด และผงคาร์ บ อน เป็ น ต้ น (ซึ่ ง เป็ น ของเสี ย ที่ ไ ม่
ยุ่งยากในการก้าจัด) กากของเสียจะถูกส่งให้กับหน่วยงานหรือ
บริษัทเอกชนผู้ ได้รับอนุญาตหน่วยงานราชการให้จัดการกาก
ของเสีย เป็นผู้ด้าเนินการจัดการ จึงประเมินได้ว่ากากของเสีย
จากการด้ า เนิ น งานของโครงการ จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดการแต่อย่างใด
เนื่องจากในการด้าเนินงานของโครงการจะไม่มีการจ้างพนักงาน 1. จัดให้มีศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของ
17. เศรษฐกิจและสังคม
เพิ่ม ดังนัน ในประเด็นของการเพิ่มขึนของรายได้ของประชาชน
ประชาชนและหากมีการร้องเรียน ทางโครงการต้องตรวจสอบ
คลังน้ามันศรีราชา
ในพืนที่อาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก แต่หากมองในด้าน
และหาทางแก้ไ ขทั น ที และต้ อ งแจ้ งกลั บให้ ชุ มชนทราบถึ ง
เศรษฐกิจระดับประเทศ การด้าเนินโครงการจะช่วยให้สามารถ
ข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
เพิ่มการรับ-จ่ายและเก็บส้ารองผลิตภัณฑ์น้ามันเพื่อรองรับความ 2. พิจารณารับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพืนที่เข้าฝึกงาน
ต้องการภายในประเทศที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึนอย่า งต่อเนื่อง
และจัด จ้ า งประชาชนในท้ อ งถิ่ น เป็น อั น ดับ แรกรวมถึง งาน
และยังเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางตัวที่
เฉพาะกิจที่ไม่ต้องใช้ค วามช้านาญเฉพาะด้าน เช่น แม่บ้าน
มีเกินความต้องการภายในประเทศอีกด้วย ส่วนประเด็นความ
แม่ครัวประจ้าส้านักงาน การจัดและดูแลสวนหย่อม เป็นต้น
เดื อ ดร้อ นร้ าคาญหรื อ การกระทบต่อ วิถี ชีวิ ต ชุ มชนนั น จะไม่ 3. จัดให้มีการเยี่ยมชมโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
เกิ ด ขึ นหรื อ เปลี่ ย นแปลงไปในทางลบ เนื่ อ งจากไม่ มี ก าร
อาจให้ ตัว แทนชุมชนหรือผู้ ที่สนใจมีส่ วนร่ว มในการติดตาม
เปลี่ย นแปลงลั กษณะกิจกรรมที่ต่างจากปัจจุบัน ทังในส่ วนท่า
ตรวจสอบการด้าเนินการตามมาตรการฯ
เทียบเรือ ท่อส่งน้ามันและการเก็บส้ารองผลิตภัณฑ์
4. ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาสาธารณประโยชน์ในชุมชน
อย่างสม่้าเสมอ
5. สนั บ สนุ น การด้ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของชุ ม ชน วั ด
สถานศึ กษาและอื่น ๆ เพื่อ เป็น การพัฒนาสั งคมและชุมชน
เช่น การส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา กิจกรรมทางศาสนา ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
6. เผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนใน
พืนที่รับทราบ โดยบริษัทจะใช้ช่องทางดังนี
- จัดท้าเอกสารเผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ติดประกาศด้านหน้าคลังน้ามันศรีราชา (ทุก 6 เดือน)
- จัดท้าเอกสารเผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ต่ อ ผู้ ที่ ส นใจมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามตรวจสอบการ
ด้าเนินการตามมาตรการฯ
7. ท้าการสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน
ที่อยู่โดยรอบคลังน้ามันศรีราชา เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ด้าเนินงานของโครงการ เพื่อน้าผลที่ได้มาปรับปรุงการด้าเนิน
โครงการ
8. ส่งเสริมโครงการ คลังฯ สีขาว ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
พนั กงานจ้างเหมาและผู้ เกี่ย วข้ อ งมีค วามเข้ าใจในเรื่ อ งการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งส่วนหนึ่งจะน้าความรู้ที่
ได้รับไปขยายผลให้กับครอบครัวของนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน
เพื่อช่วยลดจ้านวนผู้ติดยาเสพติดลง
18. สุขาภิบาลและสาธารณสุข หลังมีโ ครงการปรับปรุงท่าเทีย บเรือ และก่อ สร้างถังเก็บน้ามัน 1. จัดให้มีจุดบริการน้าดื่มที่มีความสะอาด สถานที่พักผ่อ นที่มี เพิ่มขึน จะไม่มีการจ้างพนักงานเพิ่ม จึงท้าให้การดูแลในเรื่อ ง
ความเหมาะสม รวมทังห้องน้า -ห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล
คลังน้ามันศรีราชา
ของสภาพสาธารณสุขที่โครงการจัดให้กับพนักงาน เป็นไปได้
ให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ
อย่างสะดวกและครอบคลุมดังที่ผ่านมาโดยไม่มีปัจจัยหรือเหตุที่ 2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ้าทุกปี และมีห้อง
จะท้าให้การจัดการดังกล่าวด้อยลงจนเกิดเป็นผลกระทบได้
พยาบาลพร้อมพยาบาลประจ้าไว้รองรับในกรณีที่พนักงานเกิด
การเจ็บป่วยในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
ส้าหรับพาราไซลีนที่โครงการจะมีการขนถ่ายเพิ่ม ไม่จัดเป็นสาร 3. ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ เพื่อรองรับและส่งตัว
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง ในมนุ ษ ย์ จากการประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ
ผู้ป่วยจากโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สุ ข ภาพที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ โ รคมะเร็ ง พบว่ า ผลการ 4. สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก ารรั ก ษาพยาบาลหรื อ อุ ป กรณ์ ท าง
ประเมิน ความเสี่ ย ง HQ และพืนที่เสี่ ย งจากการรับสั มผั ส สาร
การแพทย์ ให้ แก่สถานพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลสมเด็จ
พาราไซลีน (Paraxylene) ระยะยาวมีค่าต่้ากว่า 1
พระบรมราชเทวี ณ ศรีร าชา โรงพยาบาลอ่าวอุดม อ้าเภอศรี
ราชา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านไร่หนึ่ง)
บั น ทึ ก สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และสาเหตุ ข อง
19. อาชีวอนามัยและความ
ลักษณะงานในระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา แม้มีการ 1. ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ปรับปรุงท่าเทียบเรือ การวางท่อน้ามันเพิ่มและก่อสร้างถังเก็บ 2. จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมพนั ก งาน เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านกั บ อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ น ตลอดจนการเจ็ บ ป่ ว ยของ
ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม แต่กิจกรรมที่เกิดขึนจะไม่ต่างจากปัจจุบันที่
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ การปฐมพยาบาลเบืองต้น การใช้ พนักงาน
คลังน้ามันศรีราชา
พนั กงานและผู้ รับ เหมามี ค วามคุ้ น เคยเป็ น อย่ า งดี ทังนี คลั ง
อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่ว นบุคคล และการฝึกอบรมความ ระยะเวลา : บั น ทึ ก ทุ ก วั น และสรุ ป สถิ ติ เ ป็ น ราย
น้ามันศรีราชาได้มีการก้าหนดขันตอนในการปฏิบัติงานด้านต่าง
ปลอดภัย เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
เดือน
ๆ เพื่อป้องกัน ควบคุมและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจ 3. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์การปฏิบัติงานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ (Zero ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
เกิดขึนไว้อย่างครอบคลุม จึงประเมินได้ว่าสภาพอาชีวอนามัย
Accident)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 3,000 บาท/เดือน
และความปลอดภัยของพนักงานจะได้รับการคุ้มครอง หรือหาก 4. ติดตังป้ายสัญลักษณ์แสดงอันตรายของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไป
เกิดเหตุฉุกเฉินขึน โครงการก็มีมาตรการในการจัดการที่จะไม่ให้
ตามมาตรฐานสากล
ตรวจสุ ข ภาพพนั ก งานใหม่ ก่ อ นเข้ า ท้ า งานและ
เป็นผลกระทบที่ส้าคัญ
5. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานอย่าง ตรวจ
ครบถ้ ว นและเพี ย งพอ โดยเฉพาะถุ ง มื อ ป้ อ งกั น สารเคมี สุขภาพพนักงานโครงการ
ด้านผลกระทบที่เกิดจากการเก็บส้ารองและสูบถ่ายผลิตภัณฑ์
หน้ากากปิดเต็มหน้าหรือครึ่งหน้าที่มีตัวกรองชนิดป้องกันไอ ดัชนีการตรวจวัด : อย่างน้อยประกอบด้วย
ปิโตรเลียม อาจพิจารณาได้จากลักษณะการกักเก็บน้ามันของ
ระเหยของสารได้ และแว่นตาป้องกันสารเคมี ส้าหรับพนักงาน
- ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
โครงการซึ่งจะใช้ถังที่ได้มาตรฐานที่ช่วยป้องกันการระเหย การ
ที่มีโอกาสสัมผัสกับพาราไซลีน มีการติดป้ายสัญลักษณ์เตือน
- เอกซเรย์ทรวงอก
ขนถ่ายจากถังและเข้ าถังจะขนถ่ายผ่ านระบบท่อ ปิด มีร ะบบ
ในบริเวณที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายนันๆ
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
Vapor Recovery ดังนัน การสัมผัสน้ามันของพนักงานจะมีน้อย
มาก ท้าให้ โอกาสเกิดการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดิน 6. จัดท้าแผนการตรวจสอบและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและ ระยะเวลา : ปีละ 1 ครัง
หายใจจากน้ามันมีต่้า
ระงับอัคคีภัย อุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหล ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ หมาะสมและด้ า เนิ น การตามแผนอย่ า ง ค่าใช้จ่ายประมาณ : 3,000 บาท/คน
การพิ จารณาผลกระทบอี กทางหนึ่ง คื อ การศึ กษาข้ อ มู ล การ
เคร่งครัด
ตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่พบว่ามีค่าน้อยกว่าค่า 7. จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบืองต้น พร้อมประสานไปยัง
เกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่า Benzene ที่มีผลการตรวจวัดเฉลี่ย
โรงพยาบาลในพืนที่ (เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช
สูงกว่ามาตรฐานในวัน ที่ 2 ของการตรวจวัด ทังนี ผลิ ตภั ณฑ์
รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
เทวี ณ ศรี ร าชา โรงพยาบาลอ่ า วอุ ด ม อ้ า เภอศรี ร าชา
ปิโตรเลียมที่เก็บส้ ารองในพืนที่คลังน้ามันศรีราชา มีส่ วนผสม
ส่ ว นใหญ่ เป็น สารในกลุ่ ม Aliphatics ในขณะที่ Benzene เป็ น
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นต้น) ให้สามารถรับคนเจ็บ
สารกลุ่มอะโรเมติกส์ (Aromatics) ที่มีในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ไปรักษาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ของโครงการน้อยมาก คือมี เฉพาะใน Gasoline ปริมาณไม่เกิน
3.5% ของส่วนผสมทังหมดเท่านัน การระบาย Benzene ออก 8. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุ
จากพืนที่โครงการจึงไม่น่าจะเกิดขึนระดับสูง
การระเบิด อัคคีภัย การรั่วไหลของผลิตภัณฑ์และอุบัติเหตุต่าง
ๆ อย่ า งสม่้ า เสมอ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง อย่ า งน้ อ ย
อย่างไรก็ตาม โครงการต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่าง
ปีล ะ 1 ครัง และมีการประเมิน ผลการฝึกซ้อ มในแต่ล ะครัง
รัดกุม เพื่อมิให้เกิดเป็นผลกระทบเสริม เนื่องจากพืนที่บริเวณนี
เป็นย่านอุตสาหกรรมที่อาจมีการระบายมลสารทางอากาศหลาย
เพื่ อ น้ า มาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้ แ ผนฉุ ก เฉิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ชนิด
มากขึนและจัดท้าเป็นเอกสารให้พนักงานได้ทราบ
9. ก้ า หนดจุ ด รวมพลและแผนการอพยพประชาชนในชุ ม ชน
นอกจากนี อาจพิจารณาผลกระทบจากผลการตรวจสุขภาพของ
(ขณะเกิ ด เหตุ ) กรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก ารระเบิ ด อั ค คี ภั ย การ
พนักงานปตท.และพนักงานของผู้รับเหมา ซึ่งได้มีการตรวจทัง
รั่ว ไหลของเคมี ภั ณ ฑ์เ หลว โดยประสานงานกับ หน่ ว ยงาน
ในส่ว นของคลั งก๊าซเขาบ่อ ยาและคลังน้ามัน ศรีร าชา โดยการ
ราชการ รวมทังสถานพยาบาลในพืนที่
ตรวจสุขภาพและตรวจวัด Metabolite ที่ส้าคัญของสารอินทรีย์
ระเหยง่ายและสารตัวอื่น ๆ เช่น S-Phenylmercapturic Acid (ของ 10. จั ด หาและติ ด ตั งอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย เช่ น
ระบบน้าดับเพลิง Hydrant เพิ่มเติมให้ครอบคลุมและเพียงพอ
สาร Benzene) หรือ Hippuric Acid (ของสาร Toluene) ก็ไม่พบ
กับโครงการส่วนที่มีการขยาย โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
ความผิดปกติแต่อย่างใด
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 6.1-5 (1)
ส้าหรับการวางท่อและการขนถ่ายพาราไซลีน เมื่อน้าค่าความ 11. จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ ดั บ เพลิ ง เบื องต้ น ชนิ ด ผงเคมี แ ห้ ง ( Dry
เข้ ม ข้ น สู ง สุ ด เฉลี่ ย 8 ชั่ ว โมง จากแบบจ้ า ลองฯ ณ จุ ด พื นที่
Chemical) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มเติม
โครงการของพาราไซลีน มาเปรียบเทียบกับค่าความเข้มข้นของ
ครอบคลุมส่วนที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม
สารที่ยอมให้ รับได้ข องพนักงาน ซึ่งคิ ดเป็น ค่ าเฉลี่ ย ตามเวลา 12. จัดให้มีแผนในการดับเพลิง (Pre-Fire Plan) ส้าหรับทุกถังเก็บ
โดยพิ จ ารณา 8 ชั่ ว โมง ของการท้ างานในแต่ ล ะวั น และ 40
ผลิตภัณฑ์และทุกพืนที่
ชั่ ว โมงใน 1 สั ป ดาห์ (ค่ า PEL-TWA) พบว่ า ในขณะการ 13. ออกแบบ Loading Arm ส้าหรับขนถ่ายพาราไซลีนจะมีระบบ
ด้าเนินงานปกติของโครงการนันค่ าความเข้มข้ นที่ได้จากการ
ปิดและตัดแยกฉุกเฉิน (Emergency Release Coupler; ESC)
คาดการณ์โดยแบบจ้าลองมีค่า ต่้ากว่า ค่า PEL-TWA ดังนันจึง
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ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
และวาล์ ว หยุ ด การขนถ่ า ยฉุ ก เฉิ น (Emergency Shutdown
คาดว่าพนักงานของโครงการจะได้รับผลกระทบจากพาราไซลีน
จากโครงการในระดับต่้า
System; ESD) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนถ่าย
14. ก้าหนดความเร็วลมที่ปลอดภัยในการสูบถ่ายบริเวณท่าเทียบ
เรือหมายเลข 5 ดังนี
- ถ้าความเร็วลมเกิน 25 นอต ห้ามน้าเรือเข้าท่า
- ถ้ า ความเร็ ว ลมเกิ น 30 นอต หยุ ด การรั บ และจ่ า ย
ผลิตภัณฑ์
- ถ้าความเร็วลมเกิน 35 นอต ถอดแขนรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์
- ถ้าความเร็วลมเกิน 40 นอต ให้น้าเรือออกจากท่า
ในระยะด้ า เนิ น โครงการ จะมี รู ป แบบในการด้ า เนิ น งาน 1. ดูแลรั กษาพื นที่สี เขี ย ว รวมถึงไม้ยื น ต้น ภายในและบริเวณ
20. สุนทรียภาพและการ
เหมือนเดิม คือ ในส่วนของท่าเทียบเรือกลางทะเลหมายเลข 4 มี
ขอบเขตพืนที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ เพื่อ
ท่องเที่ยว
ส่วนที่เพิ่มเติมที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในระยะไกล และเป็น
สร้างทัศนียภาพที่ดี
คลังน้ามันศรีราชา
โครงสร้างส่วนของท่าเทียบเรือทั่วไปเท่านัน มีความสอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบันและการใช้ประโยชน์พืนที่ข้ างเคีย งที่เป็นท่า
เทียบเรือ อีกทังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญจึงกล่าวได้ว่า จะไม่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ทั ศ นี ย ภาพ สุ น ทรี ย ภาพและการ
ท่องเที่ยว
ส้าหรับท่อน้ามันใต้ทะเลนัน หลังการก่อสร้างวางท่อแล้วเสร็จจะ
ไม่ เ ห็ น โครงสร้ า งที่ อ ยู่ บ นผิ ว น้ า จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบใด ๆ ต่ อ
ทัศนียภาพเช่นกัน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ยูเออี

ตารางที่ 6.1-5 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
ก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ในส่ ว นการเพิ่ ม ขึ นของถั ง เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องคลั ง น้ า มั น
ศรีราชา จ้านวน 2 ถัง จากปัจจุบัน ที่มีอยู่ 34 ถังนัน สามารถ
พิจารณาได้ใ นท้านองเดี ย วกัน ว่า ยั งคงมีค วามสอดคล้ อ งกั บ
สภาพปัจจุบันทังภายในโครงการและพืนที่ข้างเคียง อีกทังที่ตัง
โครงการมิได้เป็นเส้นทางผ่านหรือแหล่ งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ แต่
แวดล้อมด้วยโรงงานอุตสาหกรรม การมีโครงการจึงไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทัศนียภาพและการท่องเที่ยว
หมายเหตุ: ขีดเส้นใต้ หมายถึง มาตรการที่ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-5 (1) สรุปชนิดและจ้านวนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชาในปัจจุบันและส่วนที่จะติดตังเพิ่มเติม
รายการ
(หน่วยนับ)
1. แหล่งน้าดับเพลิง

2. ปั๊มน้าดับเพลิง
2.1 พืนที่ลานถัง

2.2 พืนที่ท่าเทียบเรือ

ปัจจุบัน
- บ่ อ น้ า ดั บ เพลิ ง ขนาด 5,000 ลู ก บาศก์ เมตร
- น้าทะเลจากท่าเทียบเรือ 6-7 (ไม่จ้ากัด)
- แหล่งน้าดับเพลิงจากภายนอก (ระบบท่อ
น้ า เชื่ อ มโรงกลั่ น น้ า มั น ไทยออยล์ 675
ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ชั่ ว โมง และโรงกลั่ น
น้ า มั น เอสโซ่ 455 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ
ชั่วโมง)
- ปัม๊ ขนาด 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
จ้านวน 2 เครื่อง
- Jockey Pump ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชัว่ โมง จ้านวน 1 เครื่อง
- ปั๊ ม ขนาด 450 ลู กบาศก์ เ มตรต่ อ ชั่ ว โมง
จ้านวน 2 เครื่อง ที่ Jetty และ 1 เครื่องที่
Sea Berth
- Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่อง ขนาด 15
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ Jetty

รายละเอียด/จ้านวน
ติดตังเพิ่ม

หมายเหตุ
-

-

-

รวม
บ่ อ น้ า ดั บ เพลิ ง ขนาด 5,000 ลู ก บาศก์ ระบบน้าจืดและน้าทะเลเชือ่ มถึงกัน
เมตร
น้าทะเลจากท่าเทียบเรือ 6-7 (ไม่จ้ากัด)
แหล่งน้าดับเพลิงจากภายนอก (ระบบท่อ
น้ า เชื่ อ มโรงกลั่ น น้ ามั น ไทยออยล์ 675
ลู ก บาศก์ เมตรต่ อ ชั่ ว โมง และ โรงกลั่ น
น้ า มั น เอสโซ่ 455 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ
ชั่วโมง)
ปั๊มขนาด 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
จ้านวน 2 เครื่อง
Jockey Pump ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชัว่ โมง จ้านวน 1 เครื่อง
ปั๊ ม ขนาด 450 ลู กบาศก์ เมตรต่ อ ชั่ ว โมง จ้านวน 2 เครื่อง ที่ Jetty และ 1 เครื่องที่
Sea Berth
Jockey Pump จ้านวน 1 เครื่อง ขนาด 15
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ Jetty
3.7 ลูกบาศก์เมตร

3. น้ายาโฟมดับเพลิง
3.1 ARFFF 3%, 6%

จ้านวน 3.7 ลูกบาศก์เมตร

-

3.2 AFFF 3%

จ้านวน 21.4 ลูกบาศก์เมตร

จ้านวน 20 ลูกบาศก์เมตร

41.4 ลูกบาศก์เมตร

3.3 AFFF3% เพื่อช่วยเหลือฉุกเฉิน

จ้านวน 44.5 ลูกบาศก์เมตร

-

44.5 ลูกบาศก์เมตร

69.6 ลูกบาศก์เมตร

20 ลูกบาศก์เมตร

89.6 ลูกบาศก์เมตร

รวม

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ส้าหรับใช้ในการดับเพลิงในถังน้ามันที่
สร้างใหม่
-

6-97

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.1-5 (1) สรุปชนิดและจ้านวนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชาในปัจจุบันและส่วนที่จะติดตังเพิ่มเติม (ต่อ)
รายการ
(หน่วยนับ)
4. Foam Trailer/Mobile Foam

5. หัวฉีดโฟมขยายตัวสูง 1:2000
6. หัวจ่ายโฟมขยายตัวต่้า
(Terminator ล้อเลื่อนตังฉีดบนพืน)
7. รถดับเพลิง

8. เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัด
อากาศ (Self Contained
Breathing Apparatus: SCBA)
9. เครื่องอัดอากาศส้าหรับ SCBA
10. หัวฉีดน้า Fixed Monitor
11. หัวฉีดน้า Ground Monitor
12. Fire Hydrant

13. หัวฉีดน้า Water Curtain
14. ชุดผจญเพลิง (Fire Suit)
6-98

รายละเอียด/จ้านวน
ติดตังเพิ่ม
อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมงต่อคัน จ้านวน 1 คัน

หมายเหตุ

ปัจจุบัน
- อัตราฉีด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อคัน จ้านวน 2 คัน
- อัตราฉีด 24 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อคัน
จ้านวน 3 คัน
- อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อคัน
จ้านวน 1 คัน
จ้านวน 3 หัว

รวม
-อัตราฉีด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อคัน
จ้านวน 2 คัน
-อัตราฉีด 24 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อคัน
จ้านวน 3 คัน
-อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อคัน
จ้านวน 2 คัน
หัวฉีดโฟมขยายตัวสูง 3 หัว

รถดับเพลิงขนาดใหญ่ จ้านวน 2 คัน
อัตราสูบจ่ายน้า 180 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ต่อคัน บรรทุกน้ายาโฟม 3.6 และ 4.0 ลูกบาศก์
เมตรต่อคัน
จ้านวน 16 ชุด

ติดตังขนาดอัตราฉีด 450 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชัว่ โมง จ้านวน 1 หัว
รถดับเพลิงขนาดใหญ่ จ้านวน 1 คัน
อัตราการสูบจ่ายน้า 450 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชัว่ โมงต่อคัน บรรทุกน้ายาโฟม 6
ลูกบาศก์เมตรต่อคัน
จ้านวน 10 ชุด

หัวฉีดโฟมขยายตัวต่้า อัตราฉีด 450 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ้านวน 1 หัว
รถดับเพลิงขนาดใหญ่รวม 3 คัน

รวมจ้านวน 26 ชุด

-

1 ชุด
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อหัว
จ้านวน 10 จุด
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อหัว
จ้านวน 5 หัว
อัตรา 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
จ้านวน 106 จุด

1 ชุด
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
ต่อหัว จ้านวน 1 จุด
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
ต่อหัว จ้านวน 5 หัว
อัตรา 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
จ้านวน 3 จุด

2 ชุด
รวม 11 จุด

-

รวม 10 หัว

-

รวม 109 จุด

อัตรา 1000 ลิตรต่อนาที จ้านวน 6 หัว
จ้านวน 18 ชุด

อัตรา 1000 ลิตรต่อนาที จ้านวน 15 หัว
จ้านวน 20 ชุด

รวม 21 หัว
รวม 38 ชุด

ทุกระยะ 60 เมตร รอบพืนที่ก่อสร้างถัง
(ย้ายต้าแหน่ง Hydrant 3 จุดเดิมรอบถัง
ใหม่)
-

ส้าหรับใช้ฉีดโฟมดับเพลิงด้วยปริมาณสูง
และได้ระยะไกล

ใช้เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพร้อม
ในการจ่ายโฟมดับเพลิง
ส้าหรับใช้ฉีดโฟมดับเพลิงในถังน้ามัน
ขนาดใหญ่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายโฟม
ดับเพลิงที่เกิดขึนจากน้ามัน และก๊าซ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.1-5 (1) สรุปชนิดและจ้านวนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงของคลังน้ามันศรีราชาในปัจจุบันและส่วนที่จะติดตังเพิ่มเติม (ต่อ)
รายการ
(หน่วยนับ)
15. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

ปัจจุบัน
จ้านวน 195 ถัง
Dry Chemical Powder
- ขนาด 10 LBS จ้านวน 10 ถัง
- ขนาด 25 LBS จ้านวน 7 ถัง
- ขนาด 18 LBS จ้านวน 119 ถัง
- ขนาด 20 LBS จ้านวน 9 ถัง
- ขนาด 125 LBS จ้านวน 6 ถัง
- ขนาด 12 Kg จ้านวน 2 ถัง
- ขนาด 50 Kg จ้านวน 1 ถัง
Carbondioxide
- ขนาด 10 LBS จ้านวน 22 ถัง
- ขนาด 15 LBS จ้านวน 9 ถัง
- ขนาด 20 LBS จ้านวน 8 ถัง
Halon 1211 (BCF)
- ขนาด 10 LBS จ้านวน 2 ถัง

รายละเอียด/จ้านวน
ติดตังเพิ่ม
Dry Chemical Powder
- ขนาด 18 LBS จ้านวน 6 ถัง

หมายเหตุ
รวม
จ้านวน 201 ถัง
Dry Chemical Powder
- ขนาด 10 LBS จ้านวน 10 ถัง
- ขนาด 25 LBS จ้านวน 7 ถัง
- ขนาด 18 LBS จ้านวน 125 ถัง
- ขนาด 20 LBS จ้านวน 9 ถัง
- ขนาด 125 LBS จ้านวน 6 ถัง
- ขนาด 12 Kg จ้านวน 2 ถัง
- ขนาด 50 Kg จ้านวน 1 ถัง
Carbondioxide
- ขนาด 10 LBS จ้านวน 22 ถัง
- ขนาด 15 LBS จ้านวน 9 ถัง
- ขนาด 20 LBS จ้านวน 8 ถัง
Halon 1211 (BCF)
- ขนาด 10 LBS จ้านวน 2 ถัง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

-

6-99

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

รูปที่ 6.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินในระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยา

6-100

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 6.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินในระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

6-101

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

รูปที่ 6.1-3 จุดตรวจวัดความขุ่นของน้า คุณภาพนา้ ทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล ในระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา

6-102

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 6.1-4 จุดตรวจวัดความขุ่นของน้าระหว่างการขุดร่องเพื่อวางท่อ ในระยะก่อสร้างของคลังน้ามันศรีราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

6-103

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

รูปที่ 6.1-5 จุดตรวจวัดระดับเสียงในระยะก่อสร้างของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังนา้ มันศรีราชา

6-104

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 6.1-6 จุดตรวจวัดระดับคุณภาพอากาศและระดับเสียงในระยะด้าเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังนา้ มันศรีราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

6-105

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

รูปที่ 6.1-7 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าทิงในระยะด้าเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยา

6-106

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์
บ่อพักน้าสุดท้ายของ ระบบ
บ้าบัดน้าเสีย
จุดระบายน้าก่อนออกนอกคลัง
น้ามันศรีราชา

รูปที่ 6.1-8 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าทิงในระยะด้าเนินการของคลังนา้ มันศรีราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

6-107

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

รูปที่ 6.1-9 จุดตรวจวัดคุณภาพน้าทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเลในระยะด้าเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา

6-108

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

6.2

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โครงการขยายท่าเทียบเรือ
และก่ อสร้า งถังเก็บผลิตภัณ ฑ์เพิ่ม เติมของคลังก๊า ซเขาบ่อยา และโครงการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา)
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการขยายท่ า เที ย บเรื อ และก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล
และก่อสร้างถังเก็บ ผลิต ภัณฑ์ เพิ่ม เติ มของคลั งน้า มัน ศรี ร าชา ทังระยะก่ อสร้ างและระยะด้า เนิน การ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยการวางท่อพาราไซลีน แสดงไว้ในตารางที่ 6.2-1
และตารางที่ 6.2-2

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของ
คลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่
ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพน้าผิวดิน

2. คุณภาพน้าทะเล
และนิเวศวิทยา
ทางทะเล

มาตรการ / จุดเก็บตัวอย่าง

พารามิเตอร์

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าบริเวณบ่อสามเหลี่ยมของ - ความเป็นกรดและด่าง (pH)
คลังก๊าซเขาบ่อยา (ดังรูปที่ 6.1-1) และจุดระบายน้า - ออกซิเจนละลาย (DO)
- บีโอดี (BOD)
ออกจากคลังน้ามันศรีราชา (ดังรูปที่ 6.1-2)
- น้ามันและไขมัน (Fat, Oil &Grease)
- ค่าทีดีเอส (TDS)
- สารแขวนลอยทังหมด (TSS)
- ตรวจวัด ความขุ่ น ของน้ า จากการก่อ สร้ างในทะเล - สารแขวนลอย (SS)
จ้านวน 6 จุด (ดังรูปที่ 6.1-3)
- ตร ว จวิ เ คร าะห์ คุ ณ ภาพ น้ า ทะเล และ ส ภาพ - ความเป็นกรดและด่าง (pH)
นิเวศวิทยาทางทะเล จ้านวน 5 จุด (ดังรูปที่ 6.1-3) - ความโปร่งใส (Transparency)
- ออกซิเจนละลาย (DO)
- ความเค็ม (Salinity)
- บีโอดี (BOD)
- น้ามันหรือไขมันบนผิวน้า
(Floatable Oil & Grease)
- แพลงก์ตอนพืช
- แพลงก์ตอนสัตว์
- สัตว์หน้าดิน
- ตรวจวัดความขุ่นของน้าจากการกิจกรรมขุดร่องเพื่อ - สารแขวนลอย (SS)
วางท่อพาราไซลีน จ้านวน 5 จุด (ดังรูปที่ 6.1-4)

ระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

- ในช่ ว งที่ มี ก ารปรั บ หน้ า ดิ น ลง
ฐานรากการก่ อ สร้ า งถั ง ตรวจ
วิเคราะห์เดือนละ 1 ครัง
- ในช่ว งการก่อ สร้างอื่น ๆ ตรวจ
วิเคราะห์ทุก 3 เดือนจนกว่าการ
ก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
สัปดาห์ละ 1 ครัง ในช่วงที่มีงาน
ก่อสร้างในทะเล
ทุก 6 เดือน
โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

6,500 บาท/ครัง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

16,000 บาท/ครัง

วันละ 1 ครัง ในช่วงที่มีการขุดร่องวาง
ท่อในทะเล

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

15,000 บาท/ครัง

105,000 บาท/ครัง

หมายเหตุ: ขีดเส้นใต้ หมายถึง มาตรการที่ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของ
คลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่
ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ระดับเสียง

4. การคมนาคม

5. เศรษฐกิจและ
สังคม

6. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

มาตรการ / จุดเก็บตัวอย่าง
- ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งในขณะที่ มี ก ารตอกเสาเข็ ม
บริเวณริมรัวโครงการใกล้ กับอาคารส้านักงานของ
คลั ง ก๊ า ซเขาบ่ อ ยาริ ม รั วโครงการใกล้ กั บ อาคาร
ส้านักงานของคลังน้ามันศรีราชา และบริเวณชุมชน
บ้านแหลมฉบัง (ดังรูปที่ 6.1-5)
- บันทึกปริมาณการจราจรทางบกและทางน้า (จ้านวน
เที่ยวขนาดรถบรรทุก/เรือ และประเภทวัสดุที่ขนส่ง)
รวมถึงเส้นทางการเดินทางและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากยานพาหนะของโครงการ

พารามิเตอร์

ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (LAeq 1 hr)
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr)
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน
ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90)
ปริมาณการจราจรทางบกและทางน้า (จ้านวน
เที่ยว ขนาดรถบรรทุก/เรือ ประเภทวัสดุที่ขนส่ง
และเส้นทางการเดินทาง)
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากยานพาหนะของ
โครงการ
- สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ผู้ น้ า ชุ ม ชน - สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้น้า
หรื อ ตั ว แทน ชุ ม ช น เกี่ ย วกั บ ข้ อ คิ ด เห็ น แล ะ
ชุมชนหรือตัวแทนชุมชน
ข้อเสนอแนะในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง พร้อมน้าผลที่
ได้มาปรับปรุงการด้าเนินงาน
- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุของอุบัติเหตุ - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุของอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึน ตลอดจนการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้าง
-

ระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1 ครัง 3 วันต่อเนื่อง
ในขณะที่มีการตอกเสาเข็ม

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

45,000 บาท/ครัง

บันทึกทุกวันและสรุปสถิติเป็น
รายเดือน
ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และ
ผู้รับเหมา

6,000 บาท/ครัง

เป็นระยะ
ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และ
ผู้รับเหมา

บันทึกทุกวันและสรุปสถิติเป็น
รายเดือน
ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และ
ผู้รับเหมา

รวมในค่าใช้จ่าย
ด้ า เนิ น กา ร ข อ ง
บริษัทปตท. จ้ากัด
(มหาชน)
6,000 บาท/ครัง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้า งถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ม เติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่
ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการ / จุดเก็บตัวอย่าง

1. คุณภาพอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ้านวน 3 จุด
(ดังรูปที่ 6.1-6)
- คลังก๊าซเขาบ่อยา (บริเวณอาคารส้านักงาน)
- ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
- คลังน้ามันศรีราชา (บริเวณอาคารส้านักงาน)
ตรวจวัดไซลีนในสถานประกอบการ จ้านวน 1 จุด
(ดังรูปที่ 6.1-6))
- คลังน้ามันศรีราชา (บริเวณอาคารส้านักงาน)
ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป จ้านวน 3 จุด (ดังรูปที่ 6.1-6)
- คลังก๊าซเขาบ่อยา ขอบเขตรัวด้านทิศตะวันออก
(บริเวณทางเข้าคลังฯ)
- ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
- คลังน้ามันศรีราชา ขอบเขตรัวด้านทิศตะวันออก
(บริเวณทางเข้าคลังฯ)
- ตรวจวัดคุณภาพน้าทิงจากโครงการ
1) คลังก๊าซเขาบ่อยา จ้านวน 2 จุด (ดังรูปที่ 6.1-7)
- บริเวณบ่อ API
- บ่อสามเหลี่ยม
2) คลังน้ามันศรีราชา จ้านวน 2 จุด (ดังรูปที่ 6.1-8)
- บ่อพักน้าสุดท้ายของระบบบ้าบัดน้าเสีย
ภายในคลังน้ามันศรีราชา
- จุดระบายน้าก่อนออกนอกคลังน้ามันศรีราชา

2. ระดับเสียง

3. คุณภาพ
น้าผิวดิน
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พารามิเตอร์
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100ไมครอน (TSP)
- ฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10ไมครอน (PM-10)
- สารอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOCs) (แยกองค์ประกอบ
ของ VOCs)
- ความเร็วและทิศทางลม
ตรวจวัดไซลีนในสถานประกอบการ
- ไซลีน (Xylene)
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(Leq 24 hr)
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90)
- ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L5)
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ค่าซีโอดี (COD)
- ค่าบีโอดี (BOD)
- น้ามันและไขมัน (Fat Oil &Grease)
- ค่าทีดีเอส (TDS)
- สารแขวนลอยทังหมด (TSS)

ระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ทุก 6 เดือน
(ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง)

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

250,000 บาท/
ครัง

ทุก 6 เดือน
(ตรวจวัดครังละ 8 ชั่วโมง)

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

50,000 บาท/ครัง

ทุก 6 เดือน
(ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง
ครอบคลุมวันท้าการและ
วันหยุด)

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

30,000 บาท/ครัง

ทุก 6 เดือน
ตลอดระยะเวลาด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

10,000 บาท/ครัง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด้าเนินการของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามันศรีราชา โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้า งถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่ม เติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่
ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการ / จุดเก็บตัวอย่าง

4. คุณภาพน้าทะเล

-

5. นิเวศวิทยาทาง
ทะเล

-

6. การคมนาคม

-

7. อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

-

-

ตรวจวิเคราะห์ คุ ณภาพน้าทะเลบริเวณท่าเทีย บ
เรือในพืนที่ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ามัน
ศรีราชา จ้านวน 4 จุด (ต้าแหน่งเก็บตัวอย่างดังรูป
ที่ 6.1-9)

ตรวจวิเคราะห์สภาพนิเวศวิทยาทางทะเล จ้านวน 4 จุด (ต้าแหน่งเก็บตัวอย่าง ดังรูปที่ 6.1-9)
บัน ทึกปริมาณการจราจรทางบกและทางน้าของ โครงการ และสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ นื่ อ งจาก
ยานพาหนะของโครงการของทังคลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ามันศรีราชา
บั น ทึ ก สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และสาเหตุ ข อง อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ น ตลอดจนการเจ็ บ ป่ ว ยของ
พนักงาน
ตรวจสุ ข ภาพพนั ก งานใหม่ ก่อ นเข้ า ท้า งานและ ตรวจสุขภาพพนักงานโครงการ
-

พารามิเตอร์
ความเป็นกรดและด่าง (pH)
ความโปร่งใส (Transparency)
ออกซิเจนละลาย (DO)
ความเค็ม (Salinity)
บีโอดี (BOD)
น้ามันหรือไขมันบนผิวน้า(Floatable Oil & Grease)
ค่าทีดีเอส (TDS)
แพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนสัตว์
สัตว์หน้าดิน
ปริมาณการจราจรทางบกและทางน้า (จ้านวนรถ/เรือ
ขนาดรถ/เรือ และประเภทผลิตภัณฑ์ที่บรรทุก)
สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ นื่ อ งจากยานพาหนะของ
โครงการ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุของอุบัติเหตุ ตลอดจน
การเจ็บป่วยของพนักงาน
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์
เอกซเรย์ทรวงอก
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ฯลฯ

ระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ทุก 6 เดือน
ตลอดระยะเวลาด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

25,000 บาท/ครัง

ทุก 6 เดือน
ตลอดระยะเวลาด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

50,000 บาท/ครัง

บันทึกทุกวันและสรุปสถิติ
เป็นรายเดือนตลอด
ระยะเวลาด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

6,000 บาท/ครัง

บันทึกทุกวันและสรุปสถิติ
เป็นรายเดือนตลอด
ระยะเวลาด้าเนินการ
- พนั ก งานใหม่ (ก่ อ นเริ่ ม
งาน)
- พนั ก งานทั่ ว ไป (ปี ล ะ 1
ครัง)

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

6,000 บาท/ครัง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

3,000 บาท/คน

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

6-113

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

6.3

ยูเออี

มาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ (โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถัง
เก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
น้ามันศรีราชา)
มาตรการลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ที่ ก้ า หนดไว้ เ ดิ ม ในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรี
ราชา ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบล่ า สุ ด สามารถน้ ามาใช้ ลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ นจากการเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ โดยการวางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม ทังในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการได้ โดย
รายละเอียดของมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพฯ ทังระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ แสดงไว้ใน
ตารางที่ 6.3-1 และตารางที่ 6.3-2

6-114

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.3-1 สรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะก่อสร้าง โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลกระทบทางสุขภาพ
1. การ ปรั บพื น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง อ า จท้ าใ ห้
คุณภาพน้าผิวดินเปลี่ยนแปลง มีน้าท่วม
ขั ง เป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ แ มลงน้ า โรค
ประชาชนวิตกกังวลเรื่องน้าเสียจากพืนที่
ก่อสร้าง

มาตรการลดความเสี่ยง/ลดผลกระทบ

1.1 ก่อ นการด้าเนิน การก่ อ สร้ าง ต้อ งติดตั งป้า ยประชาสั มพั น ธ์ใ ห้
ชุ ม ชนและผู้ สั ญ จรทราบแจ้ ง และประสานผู้ น้ า ชุ ม ชนหรื อ
คณะกรรมการชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
1.2 ขุดเปิดหน้าดินโดยวางดิน ไม่ให้กีดขวางทางระบายน้า หากพบ
พืนที่มีน้าท่วมขังจากการก่อสร้างต้องด้าเนินการสูบน้าออกจาก
พืนที่โดยเร็ว
1.3 ก่อนการด้าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ การตอกเสาเข็ม การวาง
ท่อ จะต้ อ งแจ้ ง ก้ า หนดการให้ ก ลุ่ ม ชาวประมงใกล้ เ คี ย งทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2. หากมี ก ารใช้ น้ า ปริ ม าณมากในการ 2.1 ควบคุ มการใช้น้าของผู้ รับเหมา โดยให้ มีการประหยั ดน้า และ
ก่อสร้าง อาจกระทบต่อความสะดวกใน
ตรวจการใช้น้าตลอดเวลาไม่ปล่อยให้รั่วไหลทิง
การใช้ น้ า ตามปกติ ข องชุ ม ชน และ
ก่อให้เกิดความเครียด
3. อุบัติเหตุจากการก่อสร้างและการขนส่ง 3.1 ควบคุ ม ให้ พ นั ก งานขั บ รถบรรทุ ก ปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรอย่ า ง
วัสดุก่อสร้าง ที่อาจมีเพิ่มมากขึน ท้าให้
เคร่งครัด
เกิดอันตรายบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และ 3.2 รถบรรทุ ก ของโครงการต้ อ งติ ด ป้ า ยหรื อ สติ ก เกอร์ แ ละแสดง
สูญเสียทรัพย์สิน
หมายเลขโทรศัพท์ที่ตัวถังรถให้เห็นชัดเจนว่าเป็นรถของโครงการ
เพื่อที่ชุมชนจะได้ช่วยควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเต็มที่
3.3 หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ทังช่วงเช้า
และช่วงเย็น
3.4 ควบคุมน้าหนักและความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกินที่หน่วยงาน
ราชการก้าหนด โดยภายในเขตชุมชนจะต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง
3.5 ก้าหนดขอบเขตของการก่อสร้างโดยการวางแผงกันให้ชัดเจนและ
มีป้ายเตือนหรือสัญญาณเตือนแสดงขณะท้างาน

สถานที่ด้าเนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

พืนที่โครงการและชุมชน
ใกล้เคียง

ก่อนการก่อสร้างไม่น้อยกว่า
1 เดือน

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

พืนที่โครงการและชุมชน
ใกล้เคียง

ก่อนการก่อสร้างไม่น้อยกว่า
7 วัน

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการและถนน
สาธารณะ
รถบรรทุกของโครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

พืนที่โครงการและถนน
สาธารณะ
พืนที่โครงการและถนน
สาธารณะ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

ตลอดระยะการก่อสร้าง

ตลอดระยะการก่อสร้าง

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา
6-115

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.3-1 สรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะก่อสร้าง โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ผลกระทบทางสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/ลดผลกระทบ

สถานที่ด้าเนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

จัดให้มีศูน ย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อ สงสัยของ
ประชาชน และหากมี ก ารร้ อ งเรี ย น ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งจะต้ อ ง
ตรวจสอบและหาทางแก้ไ ขทั น ที พร้อ มแจ้ งกลั บให้ ชุ มชนและ
คณะกรรมการชุมชนทราบถึงข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาโดย
ด่วน ทังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
4.1 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึนน้าไปให้หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นก้าจัด และจัดสร้างส้วมและระบบบ้าบัดน้าเสียแบบติด
กับที่เพื่อบ้าบัดน้าเสียและสิ่ งปฏิกูลจากกิจกรรมของที่พักอาศั ย
คนงาน
5.1 ก่อ นด้า เนิ น การก่อ สร้า ง ขั นตอนการตอกเสาเข็ ม การวางท่ อ
จะต้องแจ้งก้าหนดการให้กลุ่มชาวประมงใกล้เคียงทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน
5.2 อนุญาตกลุ่มประมงหรือชาวบ้านผ่านบริเวณท่าเทียบเรือ โดยการ
ท้าเครื่องหมายหรือสัญญาณบ่งบอกบริเวณที่เรือเล็กสัญจรผ่านได้
6.1 ฉีดพรมน้าในบริเวณพืนที่ก่อสร้าง และถนนเข้าสู่พืนที่โครงการ
เพื่ อ ลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่ น ละออง อย่ า งน้อ ยวัน ละ 2 ครั ง
(เช้าและเย็น)
6.2 ปิ ด ผ้ า ใบคลุ ม กระบะบรรทุ ก ของรถทุ ก ครั ง ขณะบรรทุ ก วั ส ดุ
อุปกรณ์ และจ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง เมื่อขับผ่านชุมชน
6.3 รถบรรทุ ก ต้ อ งผ่ า นการตรวจสอบให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี โดยไม่
ก่อให้เกิดเสียงดัง/ไอเสียจากรถบรรทุก เกินมาตรฐานก้าหนด

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

พืนที่โครงการและชุมชน
ใกล้เคียง

ก่อนการก่อสร้างอย่างน้อย 1
เดือน

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่ก่อสร้างโครงการในทะเล

ตลอดระยะการก่อสร้าง

พืนที่ก่อสร้างและทางเข้า
โครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

รถบรรทุกของโครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

รถบรรทุกของโครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

3.6

4. การ พั ก อ าศั ย ข อ งคน งาน ก่ อ ส ร้ า ง
ก่อให้เกิดขยะ น้าเสียและสิ่งปฏิกูล อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการเจ็บป่วยเกิด
โรคติดเชือ
5. การตอกเสาเข็ ม การวางท่อ ก่อ ให้ เกิ ด
ตะกอนฟุ้งกระจายชุมชนเกิดความกังวล
ต่อ คุ ณภาพน้ า ปริ มาณสั ต ว์ น้า การกี ด
ขวางการสัญจรทางน้าเพื่อการท้าประมง
6. การก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อ สร้าง
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและเสียงดัง เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะ
เกี่ ย วกั บ การเกิ ด โรคระบบทางเดิ น
หายใจ เกิดความรู้สึกหงุดหงิด ร้าคาญ
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รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.3-1 สรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะก่อสร้าง โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ผลกระทบทางสุขภาพ
7. การเพิ่มขึ นหรือ การย้ ายถิ่ น เข้ ามาของ
คนงานก่ อ สร้ า ง อาจเพิ่ ม ระดั บ ความ
รุน แรงของโรคติดเชือ/โรคระบาด เกิด
ความรู้สึ กวิต กกังวล ไม่ปลอดภั ย และ
เป็ น การเพิ่ ม ภาระการให้ บ ริ ก ารด้ า น
สุขภาพของสถานพยาบาลในท้องถิ่น

มาตรการลดความเสี่ยง/ลดผลกระทบ

7.1 ก้าหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลักหาก
ไม่ได้ให้ใช้แรงงานต่างถิ่นที่ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน และไม่มี
การรั บ แรงงานต่ า งด้ า วเข้ า ท้ า งาน นอกจากเป็ น กรณี ข อง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช้านาญการเฉพาะด้าน เท่านัน
7.2 ก้า หนดให้ ผู้ รั บเหมาของโครงการจั ด การอบรมให้ ค วามรู้ แ ละ
ค้ า แนะน้ า แก่ ค นงานก่ อ สร้ า งในการป้ อ งกั น โรคโดยขอความ
ร่วมมือจากสถานพยาบาลในพืนที่
8. การเพิ่มขึน หรือการย้ายถิ่นเข้ ามาของ 8.1 ก้าหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลแรงงานต่างถิ่น ไม่ให้ก่อ
คนงานก่อ สร้าง อาจกระทบกับวิถีชีวิต
ความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชน
ของชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง เกิ ด การแบ่ ง แยก 8.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพืนที่โครงการ
การรบกวน ทะเลาะวิวาท เป็นต้น
9. การเพิ่มขึ นหรือ การย้ ายถิ่ น เข้ ามาของ 9.1 ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาจั ด หน่ ว ยปฐมพยาบาลเบื องต้ น และ
คนงานก่อสร้าง ท้าให้เพิ่มความต้องการ
ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืนที่ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย
ในการบริ ก ารทางสุ ข ภาพ อาจเกิ ด
ปัญหาการบริการไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ
10. การก่ อ สร้ า ง การขนส่ ง เครื่ อ งจั ก ร 10.1 ประกาศนโยบายด้ า นความปลอดภั ย ในบริ เ วณพื นที่ ก่ อ สร้ า ง
อุปกรณ์ อาจท้าให้เกิดอุบัติเหตุ คนงาน
โครงการให้ ค นงานก่อสร้างทุกคนรับทราบและให้ยึ ดถือ ปฏิบัติ
ได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือเครียดจาก
อย่างเคร่งครัด
สภาวะในการท้างานที่ไม่ปลอดภัย
10.2 อบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง พร้อมการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ
10.3 จั ด หาอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลให้ แ ก่ ค นงานอย่ า ง
เพียงพอและเหมาะสมและควบคุมให้มีการใช้ขณะปฏิบัติงานทุก
ครังอย่างเคร่งครัด

สถานที่ด้าเนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

พืนที่ก่อสร้างโครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

พืนที่โครงการหรือสถานที่ที่
เหมาะสม

ในช่วงการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

พืนที่ก่อสร้างโครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

พืนที่โครงการ

ในช่วงการก่อสร้าง

พืนที่ก่อสร้างโครงการ

ตลอดระยะการก่อสร้าง

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน) และผู้รับเหมา

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.3-2 สรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะด้าเนินการ โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชาบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลกระทบทางสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/ลดผลกระทบ

1. การใช้น้าของโครงการ หากใช้ในปริมาณมาก 1.1
อาจท้ า ให้ ชุ ม ชนรู้ สึ ก ว่ า ถู ก กระทบต่ อ ความ
สะดวกในการใช้น้า
2. อุบัติเหตุจากการด้าเนินงานและการขนส่ง ซึ่ง 2.1
ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย สู ญ เสี ย ทรั พ ย์ สิ น เกิ ด
ความเครี ย ดจากปริ มาณการขนส่ งที่ เพิ่ มขึ น 2.2
การเดินทางอาจล้าบากขึน ถนนเสียหาย
3. การเกิดขยะ น้าเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรม 3.1
ของพนั กงานโครงการ หากมีก ารจั ดการไม่
เหมาะสม จะก่อ ให้ เกิดพาหะน้าโรค เกิดการ 3.2
เจ็บป่วย
4. การด้ า เนิ น โครงการก่ อ ให้ เ กิ ด การจ้ า งงาน 4.1
ส่งผลดีต่อสังคมและสุขภาพจิต

5. การรั่วไหลของสารที่ขนส่งจากเรือหรือจากถัง 5.1
เก็บส้ารอง อาจท้าให้เกิดมลพิษทางอากาศเกิด
การระคายเคื อ ง ประชาชนเกิ ดความเครี ย ด
วิตกกังวลต่อการรั่วไหลและอันตรายที่ตามมา
การระเบิดของถังเก็บน้ามัน เป็นต้น
5.2
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สถานที่ด้าเนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

รณรงค์การประหยั ดน้าและลดการใช้น้าในพืนที่ โดยการน้าน้าที่
ผ่านการใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้ หรือรดสนาม

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

ควบคุ ม ให้ พ นั ก งานขั บ รถบรรทุ ก ปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรอย่ า ง
เคร่งครัด
ควบคุมน้าหนักและความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกินที่หน่วยงาน
ราชการก้าหนด โดยภายในเขตชุมชนจะต้องไม่เกิน 30 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
ก้า หนดให้ โ ครงการเก็ บรวบรวมขยะที่เ กิด ขึ นทังหมดและส่ ง ให้
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นน้าไปก้าจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม
รวบรวมน้าเสียและสิ่งปฏิกูลจากส้านักงานไปบ้าบัดในระบบบ้าบัด
น้าเสีย หรือติดตังระบบบ้าบัดน้าเสี ยแบบติดกับที่ท้าการบ้าบัดให้
หมด
ก้าหนดให้โครงการพิจารณารับคนในพืนที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ต้าแหน่งงานเข้าท้างานในโครงการเป็นอันดับแรกเพื่อลดปัญหาด้าน
ประชากรแฝง และหากไม่ มี ใ ห้ รั บ คนต่ า งถิ่ น ได้ ในกรณี ข อง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช้านาญการอาจยกเว้นได้ทังนีเพื่อการสร้างงาน
ให้กับชุมชน
ควบคุมการขนถ่ายจากเรือให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ/หรือติดตัง
ระบบควบคุ มไอน้ามัน เชือเพลิ ง (Vapor Recovery Unit) บริเวณ
สถานีขนถ่ายน้ามันทางรถบรรทุกตามที่กฎหมายก้าหนด เพื่อดัก
จับไอไฮโดรคาร์บ อน ท้า ให้ การระบายไอไฮโดรคาร์บอนออกสู่
บรรยากาศลดลงขณะท้าการขนถ่ายลงรถบรรทุก
น้ามันที่รั่วไหลจากถัง ต้องท้าการรวบรวมน้ากลับไปใช้ประโยชน์
หรือก้าจัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือก้าจัดโดยการเผาให้หมด

พืนที่โครงการและถนน
สาธารณะทั่วไป
พืนที่โครงการและถนน
สาธารณะทั่วไป

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.3-2 สรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะด้าเนินการ โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชาบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ผลกระทบทางสุขภาพ

มาตรการลดความเสี่ยง/ลดผลกระทบ
5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุการ
ระเบิด อัคคีภัย การรั่วไหลของเคมีภัณฑ์เหลวและอุบัติเหตุต่าง ๆ
อย่างสม่้าเสมอ ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง และมี
การประเมินผลการฝึกซ้อมในแต่ละครัง เพื่อน้ามาแก้ไขปรับปรุงให้
แผนฉุ ก เฉิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น และจั ด ท้ า เป็ น เอกสารให้
พนักงานได้รับทราบ
จัดให้ มีแผนในการดั บเพลิ ง (Pre-Fire Plan) ส้ าหรับทุก ถังเก็ บ
ผลิตภัณฑ์และทุกพืนที่
มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การด้าเนินกิจกรรม โดยการบ้ารุงรักษาอย่างสม่้าเสมอ (Preventive
Maintenance)
ก้าหนดให้มีแผนการเฝ้าระวังสุขภาพและแผนการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน โดยบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) (พร้อมจัดงบประมาณ
สนั บสนุ น ) ร่ ว มกั บสถานพยาบาล(โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพ
ต้าบลบ้านไร่หนึ่ง หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เครือสหพัฒน์ฯ)
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 2 (บ้ า นทุ่ ง กราด) และศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข 3 (บ้านเขาน้าซับ) และอสม.ในพืนที่
ก้าหนดให้มีแผนการฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของชุมชน
ส้าหรับกลุ่มประชาชนในชุมชน (หลังเกิดเหตุ) โดยเน้นกลุ่ม
เปราะบาง เช่น เด็ก หญิงตังครรภ์ ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็น
พิเศษ กรณีเกิดอุบัติเหตุการระเบิด อัคคีภัย การรั่วไหลของ
เคมีภัณฑ์เหลว (หากมี)

สถานที่ด้าเนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการและพืนที่ที่
เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการและพืนที่ที่
เกี่ยวข้อง

กรณีที่เกิดเหตุฯในระยะ
ด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี

ตารางที่ 6.3-2 สรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะด้าเนินการ โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชาบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ผลกระทบทางสุขภาพ
6.

มาตรการลดความเสี่ยง/ลดผลกระทบ

การหกรั่วไหลของน้ามันจากเรือหรือถังกักเก็บ 6.1 น้าที่ปนเปื้อนน้ามันจากเรือหรือถังเก็บหรือในบริเวณพืนที่ ต้องเก็บ
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การปนเปื้ อ นต่ อ น้ า ทะเล ส่ ง ผล
รวบรวมน้าเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้าเสียของโครงการและบ้าบัดให้เป็นไป
กระทบต่ อ คุ ณ ภาพน้ า ทะเลนิ เ วศวิ ท ยาทาง
ตามมาตรฐานก่อนปล่อยระบายทิง ส้าหรับน้ามันที่หกรั่วไหลจากถัง
ทะเล สั ต ว์น้าท้าให้ เกิดความกังวลต่อ อาชีพ
ที่อ ยู่ในผนังกัน (Concrete Bund) ต้อ งรวบรวมน้าไปใช้ประโยชน์
ประมง
หรือก้าจัดให้หมด
7. การเพิ่ ม ขึ นของพนั ก งานปฏิ บั ติ ง านใน 7.1 จั ด ให้ มี ห น่ ว ย ปฐมพย าบาลเบื อ งต้ น แล ะ ปร ะส านงาน กั บ
โครงการ ท้ า ให้ ต้ อ งเพิ่ ม การให้ บ ริ ก ารด้ า น
สถานพยาบาลในพืนที่ (โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
สุ ข ภาพ อาจท้ า ให้ ก ารบ ริ ก ารไม่ ทั่ ว ถึ ง
ราชา โรงพยาบาลอ่าวอุดม อ้าเภอศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี
เพียงพอ ผู้ป่วยได้รับการบริการล่าช้า
ราชา เป็นต้น) ในกรณีที่ตอ้ งส่งต่อผู้ป่วย
7.2 จั ด ให้ มี ห น่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารตรวจรั ก ษาสุ ข ภาพ
ประชาชนในชุมชน ปีละ 1 ครัง
7.3 สนับสนุน อุปกรณ์การรักษาพยาบาลหรือ อุปกรณ์ท างการแพทย์
ให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ
ศรีราชา โรงพยาบาลอ่าวอุดม โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพต้าบล
บ้ า นไร่ ห นึ่ ง หรื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 1 (เครื อ สหพั ฒ น์ ฯ )
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 2 (บ้ า นทุ่ ง กราด) แล ะศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุ ข 3 (บ้ า นเขาน้ า ซั บ ) ตามเหมาะสมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการให้บริการสุขภาพกับชุมชน
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สถานที่ด้าเนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการและพืนที่ที่
เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการและพืนที่ที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ในพืนที่
ตามความเหมาะสม

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

ตลอดระยะด้าเนินการ

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยูเออี

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.3-2 สรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะด้าเนินการ โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือพร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชาบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ตังอยู่ที่ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ต่อ)
ผลกระทบทางสุขภาพ
8.

มาตรการลดความเสี่ยง/ลดผลกระทบ

สถานที่ด้าเนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมพนั ก งาน เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านการขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์ การปฐมพยาบาลเบืองต้น การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล และการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยประจ้าทุกปี
จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลให้ พ นั ก งานอย่ า ง
ครบถ้ว นและเพียงพอพร้อมทังติดป้ายเตือนบริเวณที่ต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
8.3 จัด ให้ มี กิ จกรรมรณรงค์ ก ารปฏิบั ติ ง านไม่ใ ห้ เ กิ ด อุ บัติ เ หตุ (Zero
Accident)
8.4 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ้าปีส้าหรับพนักงาน

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

พืนที่โครงการ

ตลอดระยะด้าเนินการ

บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)
บริษัท ปตท. จ้ากัด
(มหาชน)

อุบัติเหตุจากการท้างานและการขนส่งทางบก 8.1
มี ผ ลกระทบต่ อ พนั ก งานโครงการ เกิ ด การ
บาดเจ็ บ เจ็ บ ป่ ว ย มี ค วามเครี ย ดจากการ
ท้างานในสภาพแวดล้อมที่อาจไม่เหมาะสม
8.2

รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการปรับปรุงท่าเที ยบเรือ
พร้อมวางท่อน้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
มิถุนายน พ.ศ. 2558
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1-1
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเทียบเรือ
และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเทียบเรือ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

เอกสารแนบ 1-2
หนังสือความเห็นชอบจากสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) ทส.เลขที่ 1009.4/838
ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

เอกสารแนบ 1-3
หนังสือจากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต
กรมเจ้าท่า เลขที่ คค 0306.4/3611
ลงวันที่ 18 กันยายน 2556

เอกสารแนบ 2-1
DEP Standard

เอกสารแนบ 2-2
ข้อตกลงให้วางท่อผ่านที่ดิน ระหว่าง บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) กับ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2-3
MSDS ของ พาราไซลีน

แบบแจ้ งรายละเอียดของสารเคมีอันตราย
Material Safety Data Sheet (MSDS)

Xylene
วันที่ (Date): 24/03/2008

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Data)
ไซลีน (Xylene)
ไซลีน มิกซ์ (Xylenes mixed)
C8H10
ผลิตภัณฑ์หลัก
ไม่ปรากฏข้ อมูล

1.1 ชื่อทางการค้ า (Trade Name)
ชื่อทางเคมี (Chemical Name)
สูตรทางเคมี (Molecular Formula)
1.2 การใช้ ประโยชน์ (Use)
1.3 ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ ในครอบครอง
(Maximum Quantity Storage)
1.4 ผู้ผลิต (Manufacturer/Import)
ที่อยู่ (Address)

บริ ษัท ไทยพาราไซลีน จากัด
105/12 หมู่ 2 ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรี ราชา
ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (038) 351317 โทรสาร (038) 351320

2. การจาแนกสารเคมีอันตราย (Chemical Classification)
2.1 U. N. Number
2.2 CAS No.
2.3 สารก่ อมะเร็ง

1307
1330-20-7
ไม่ปรากฏข้ อมูล

3. สารประกอบที่เป็ นอันตราย (Hazardous Ingredients)
ชื่อสารเคมี (Substance)
ไซลีน (o-,m-,p- isomers)

เปอร์ เซ็นต์
(Percent)
>99

ค่ ามาตรฐาน
TLV
100 ppm

LD50

4. ข้ อมูลทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Data)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

จุดเดือด (Boiling point) C
จุดหลอมเหลว (Melting point) C
ความดันไอ (Vapor pressure) Kpa
การละลายได้ ในนา้ (Solubility in water)
ความถ่ วงจาเพาะ (Specific gravity) H2O
อัตราการระเหย (Evaporating Rate)
ลักษณะสี และกลิ่น (Appearance Color and Odor)

138.5-141.5 C
-47.4 C
6.72 มิลลิเมตรปรอท ที่อณ
ุ หภูมิ 21C
ไม่ละลายน ้า
0.864 ที่อณ
ุ หภูมิ 20C
ไม่ปรากฏข้ อมูล
ของเหลวใสไม่มีสมี ีกลิน่ หอม , ไม่ละลายน ้า
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4.8 ความเป็ นกรด-ด่ าง (pH-Value)

ไวไฟและไอระเหยทาให้ ระคายเคือง
ไม่ปรากฏข้ อมูล

5. ข้ อมูลด้ านอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion Hazard Data)
5.1
5.2
5.3
5.4

จุดวาบไฟ (Flash Point)
ขีดจากัดในการติดไฟ (Flammable Limits)
อุณหภูมิสามารถติดไฟได้ เอง (Autoignition temp.)
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reactivity)
5.5 สารที่ต้องหลีกเลี่ยงจากกัน (Material to Avoid)
5.6 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
(Hazardous Decomposition Products)
5.7 อันตรายที่เกิดจากไฟ และการระเบิด
(Fire and Explosion Hazard)

25C ,(0) 17C,(P) 25C
ค่าตา่ สุด(LEL) 1.1% ค่าสูงสุด(UEL) 7.0%
(P) 527C
0 NFPA Reactivity Rating
ทาปฏิกริ ยากับสารที่ให้ ออกซิเจน
เมื่อถูกทาให้ ร้อนจะสลายตัวให้ควันและฟูมที่
ระคายเคือง
อันตรายจากการติดไฟเมื่อสัมผัสความร้ อนหรื อ
ประกายไฟระเบิดได้ เมื่ออยูใ่ นรูปของไอระเหยและ
สัมผัสความร้ อนหรื อประกายไฟ

6. ข้ อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่ อสุขภาพ (Health Hazard Data)
6.1 ทางเข้ าสู่ร่างกาย (Ways of Exposure)

การหายใจ , ทางการกิน , กระเด็นเข้ าตา
สัมผัสผิวหนัง
อาการเคืองตาและระคายเคืองผิวหนัง

6.2 อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เยื่อบุ)
(Local Effects (Eye, Skin, Mucous membrane))
6.3 ผลจากการสัมผัสสารที่มีปริมาณมากเกินไปในระยะสัน้ ๆ การหายใจเอาสารเข้ าไป
(Effects of Overexposure Short –term)
เป็ นสาเหตุทาให้ ระคายเคือง ไออย่างรุนแรง
6.4 ผลจากการสัมผัสสารที่มีปริมาณมากเกินไปในระยะยาว
การกินสารเข้ าไปทาให้ คลืน่ ไส้ อาเจียน เป็ น
(Effects of Overexposure Long –term)
ตะคริ ว ปวดศรีษะและหมดสติ
6.5 ค่ ามาตรฐานความปลอดภัย (TLV)
(TLV-TWA) 100 ppm (435 mg/m3)

7. มาตรฐานด้ านความปลอดภัย (Safety Measure)
7.1 ข้ อมูลการป้องกันโดยเฉพาะทาง (Special Protection Information)
7.1.1 การป้องกันไฟ และการระเบิด
ใช้ น ้าฉีดหล่อเย็นอุปกรณ์ทตี่ ิดไฟ
(Fire and Explosion Prevention)
อาจเกิดการติดไฟย้ อนกลับได้ กรณีมีไอระเหย
7.1.2 การระบายอากาศ (Ventilation)
ไม่ปรากฏข้ อมูล
7.1.3 ชนิดของอุปกรณ์ ป้องกันทางการหายใจ สวมอุปกรณ์ป้องกันก๊ าซพิษพร้ อมถังอัดอากาศ
(Respiratory Protection Type)
7.1.4 การป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึน้ กับมือ
สวมถุงมือยางป้องกันสารเคมี
(Hand Protection)
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7.1.5
7.1.6

การป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึน้ กับตา
(Eye Protection)
การป้องกันอื่น ๆ
(Other Protection)

สวมแว่นครอบตา
ไม่ปรากฏข้ อมูล

7.2 การปฐมพยาบาล
7.2.1 กรณีสัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง

7.2.2
7.2.3

7.2.4

ถอดเสื ้อผ้ าทีเ่ ปื อ้ นออกและล้ างบริ เวณที่สมั ผัสสาร
ด้ วยน ้าปริ มาณมากอย่างน้ อย 15 นาที นาตัวส่ง
แพทย์ กรณีที่มีอาการระคายเคืองหรื ออาการอื่น ๆ
ตามมา
กรณีสัมผัสสารเคมีทางตา
ล้ างตาด้ วยน ้าสะอาดที่ไหลผ่านอย่างน้ อย15 นาที
แล้ วนาตัวส่งแพทย์
กรณีได้ รับสารเคมีโดยการหายใจ
นาผู้ประสบภัยไปที่ที่มีอากาศบริสทุ ธิ์ ถ้ าหยุดหายใจ
ให้ ช่วยทาการผายปอดโดยผู้ผา่ นการฝึ กอบรมแล้ วรี บ
นาตัวส่งแพทย์
ข้ อมูลเพิ่มเติมในการรักษาพยาบาล (ระบุการรักษา หรือการแก้ พิษ)

8. ข้ อปฏิบัตทิ ่ สี าคัญ (Special Instructions)
8.1 การขนย้ าย และการจัดเก็บ
(Handling and Storing)
8.2 การป้องกันการกัดกร่ อนของสารเคมี
(Corrosiveness)
8.3 การป้องกันการรั่ว และการหก
Spill and Leak Procedures
8.4 การกาจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากสารเคมี
(Disposal Methods)
8.5 การใช้ สารดับเพลิง
(Extinguishing Media)

สวมหน้ ากากป้องกันก๊ าซพิษพร้ อมแว่นครอบตา หรื อ
กระบังหน้ า ถุงมือป้องกันสารเคมีและรองเท้ านิรภัย
ไม่ปรากฏข้ อมูล
หยุดการรั่วไหล ย้ ายผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ องออกนอกบริเวณ
ใช้ ตวั ดูดซับในการกาจัดสารที่หกรั่วไหล
ไม่ปรากฏข้ อมูล
ใช้ โฟม , คาร์ บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแห้ ง
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เอกสารอ้ างอิง

:
:

ขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก

:

Material Safety Hazard Data Sheet
(Document Number: S-000-1222-002, Rev. A1, 11 June 1996)
Handbook of Emergency chemical Management
แผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัท ไทยพาราไซลีน จากัด
105/12 หมู่ 2 ต.ทุง่ สุขลา อ. ศรี ราชา จ. ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (038) 351317-9, (038) 351878-81
โทรสาร (038) 351320
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เอกสารแนบ 2-4
คู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนาเรือ
เข้าเทียบท่า

เอกสารฉบับล่าสุ ด
คู่มือวิธีปฏิบัติ
หน่ วยงาน : คลังน้ ำมันศรี รำชำ
หัวข้ อเรื่อง
รหัสเอกสาร : WI-คน.ศร.-018
กำรรับ-ปล่อยเรื อบรรทุกน้ ำมันเข้ำเทียบท่ำและออก
จำกท่ำ
ประกาศใช้ ครั้งที่ 4
สถานะเอกสาร : ประกาศใช้
วันที่ 13 พฤษภำคม 2552
จัดทาโดย :

คลังน้ ำมันศรี รำชำ_พนักงำน

ทบทวนโดย :

คลังนา้ มันศรีราชา_ผู้บริหาร ทบทวนแล้ว
(คลังน้ ำมันศรี รำชำ_ผูบ
้ ริ หำร)
12 พฤษภาคม 2552

ผู้ควบคุมเอกสาร :

ส่ วนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่ งฯ_พนักงำน
รับทราบเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 โดย ส่ วนคุณภาพความปลอดภัยอาชี วอนามัยและ
สิ่ งฯ_พนักงาน

หน่ วยงานเจ้ าของเอกสาร รับแจ้ งการประกาศใช้ หรือยกเลิกเอกสาร ทาง e-mail
คลังน้ ำมันศรี รำชำ
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง รับแจ้ งการประกาศใช้ หรือยกเลิกเอกสาร ทาง e-mail
คลังน้ ำมันศรี รำชำ

ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไข :
ลำดับที่ หน้ำที่
รำยละเอียดกำรแก้ไขโดยย่อ
1
ทบทวน
2
ทบทวน
3
ทบทวน Update ใหม่

แก้ไขโดย
นคร บุรีเทศน์
สุ ทธิชยั บูรณศีลสุ นทร
นำยวิสุทธิ์ กระจ่ำงโลก

ข้ อมูลการฝึ กอบรม
1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนแก่พนักงำนกะประจำท่ำเทียบเรื อน้ ำมัน
2. ขอบข่ าย

3. เอกสารอ้างอิง

4. คาจากัดความ

5. วิธีปฏิบัติ

1.ก่ อนรับเรือเข้าเทียบท่ า
1.1 พิจำรณำว่ำเรื อได้ผำ่ นกำรตรวจสอบ แล้วหรื อไม่ หำกยังให้ตรวจสอบตำมขั้นตอนก่อน
1.2 พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมันตรวจสอบโปรแกรมเรื อตำมรำยกำรเรื อที่โปรแกรมเมอร์ แจ้งมำ
1.3 พนักงำนท่ำเรื อน้ ำมันประสำนงำนกับเรื อทำงวิทยุ VHF MARINE BAND ช่อง 13 หำกไม่ได้รับกำร
ติดต่อให้สอบถำมโปรแกรมเมอร์
1.4 ตรวจ สภำพอำกำศและคลื่นลมก่อนเข้ำเทียบตำม PORT INFORMATION

1.5 พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมัน หรื อผูช้ ่วยฯปฏิบตั ิงำนกะท่ำเรื อน้ ำมัน เก็บตัวอย่ำงน้ ำมันส่ งห้อง LAB (กรณี รับ
น้ ำมันขึ้นถัง)

2.การรับเรือเข้าเทียบท่ า
2.1พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมันตรวจสอบอุปกรณ์ประจำท่ำเรี ยบร้อยให้ประสำนงำนลำนถังน้ ำมัน เพื่อแจ้งให้ลำน
ถังน้ ำมัน รับทรำบในกำรรับเรื อเข้ำเทียบท่ำเพื่อทำกำรรับ-จ่ำยน้ ำมัน โดยทำง โทรศัพท์/วิทยุ UHF
2.2 พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมันใช้วทิ ยุ MARINE BAND ช่อง 13 ติดต่อกับเรื อแจ้งให้เข้ำเทียบ โดยแจ้งข้อมูลให้
ทำงเรื อทรำบ ดังนี้
- แจ้งหมำยเลขท่ำที่จะเทียบ
- ลักษณะของกระแสน้ ำ (น้ ำขึ้น/น้ ำลง)
- ทิศทำงของลมโดยประมำณ
- เรื อรับเชือกที่ใช้ในกำรรับเรื อ 2 ลำ
- กรณี เทียบท่ำหมำยเลข 7 ถ้ำน้ ำลงให้กลับลำเข้ำเทียบ ส่ วนในกรณี เวลำกลำงคืน ถ้ำน้ ำลงอำจปฏิเสธกำรรับ
เรื อเข้ำเทียบท่ำ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผจ.แผนกปฏิบตั ิกำรกะ
2.3 พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมัน และพนักงำนช่วยปฏิบตั ิงำน STAND BY ที่ PLAT FORM โดยมีหน้ำที่ ดังนี้
- พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมัน ใช้วทิ ยุช่อง 13 ใส่ ซองพร้อมสำยสะพำย แต่งกำยให้รัดกุมและสวมใส่ PPE. ยืนบน
PLAT FORM ประสำนงำนกับเรื อตลอดเวลำ
- พนักงำนช่วยปฏิบตั ิงำนแต่งกำยรัดกุมและสวมใส่ อุปกรณ์ PPE.ยืนประจำ DOLPHIN เพื่อเตรี ยมรับเชือกขึ้น
คล้องพุก
2.4เรื อปฏิบตั ิกำรประจำท่ำ หรื อเรื อรับเชือกจำนวน 2 ลำ พร้อมนำยท้ำยและลูกเรื อ นำเรื อออกจำกท่ำไปลอย
ลำบริ เวณหน้ำท่ำ และอยูภ่ ำยใต้กำรสั่งกำรจำกนำยเรื อของลำที่กำลังจะเข้ำเทียบท่ำ
2.5เมื่อเรื อเดินทำงมำถึงหน้ำท่ำ (ขนำนกับตัวท่ำ) เรื อรับเชือกทั้ง 2 ลำ เข้ำรับเชือกจำกเรื อลำที่จะเทียบ ภำยใต้
กำรสั่งกำรของนำยเรื อ เมื่อเรื อเล็กรับเชือกเสร็ จ เรื อจะนำปลำยเชือกมำส่ งให้พนักงำน ช่วยปฏิบตั ิงำนที่
DOLPHIN เพื่อคล้องพุก จนครบทุกเส้น (สำหรับ ท่ำเทียบเรื อหมำยเลข 5 ห้ำมเรื อทิ้งสมอเป็ นอันขำด เนื่องจำก
มีแนว ท่อใต้น้ ำ)
2.6กำรนำเรื อเข้ำเทียบท่ำนำยเรื อและพนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมันที่ STAND BY ที่ PLAT FORM ต้องประสำนงำน
กันอย่ำงใกล้ชิดเพื่อป้ องกันกำรเกิดอุบตั ิเหตุเรื อชนท่ำ หรื อชนท่อ-รับส่ งน้ ำมันได้
2.7เมื่อเรื อขึ้นเชื อกหัวและเชื อกท้ำยเรี ยบร้อย จะไม่อนุญำตให้เรื อใช้ เครื่ องจักรในกำรปรับแต่ง โดยเรื อจะต้อง
ใช้กว้ำนในกำรดึงหัว และท้ำยเข้ำท่ำ หรื อใช้เรื อรับเชือก 2 ลำ ดึงหรื อดันเท่ำนั้น

2.8เมื่อเรื อแนบกับท่ำเรี ยบร้อย พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมันที่ยนื อยูบ่ นPLAT FORM ประสำนงำนกับนำยเรื อเพื่อ
ปรับแต่ง LOADING ARM ให้ตรงกับ MANIFOLD เรื อ
2.9 พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมันตรวจสอบกำรขึ้นเชื อกของเรื อ ต้องตึงเท่ำกันทุกเส้น โดยเฉพำะเชือกไกหัว/ไกท้ำย
หำกมีเส้นหนึ่งเส้นใดหย่อนอำจทำให้เรื อเคลื่อนที่จำกจุดเดิมและเป็ นเหตุให้ LOADINGARM หลุดออกจำก
MANIFOLD เรื อ ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยและน้ ำมันหกลงทะเลได้
2.10พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมันจัดทำเอกสำรก่อนกำรรับ-จ่ำยตำม SOT-WI-OM-025

3.การปล่ อยเรือออกจากท่ า
3.1 พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมันใช้วทิ ยุ MARINE BAND ช่อง 13 ติดต่อกับทำงเรื อบรรทุกน้ ำมัน เพื่อสอบถำม
ควำมพร้อมในกำรที่เรื อออกจำกท่ำ และแจ้งควำมพร้อมของท่ำให้เรื อได้รับทรำบดังนี้
- เรื อรับเชือกที่ใช้ในกำรปล่อยเรื อ 2 ลำ ออกไปลอยลำ STAND BY เตรี ยมรับเชื อกเรื อบรรทุกน้ ำมัน ในกำรดึง
ออกจำกท่ำและอยูภ่ ำยใต้กำรสัง่ กำรจำกนำยเรื อลำที่จะออกจำกท่ำ
- พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมัน ใช้วทิ ยุช่อง 13 ใส่ ซองพร้อมสำยสะพำยแต่งกำยให้รัดกุม และสวม PPE. ยืนบน
PLAT FORM ประสำนงำนกับเรื อตลอดเวลำ
- พนักงำนช่วยปฏิบตั ิงำนแต่งกำยรัดกุมและสวมใส่ อุปกรณ์ PPE. ยืนประจำ DOLPHIN เพื่อเตรี ยมปลดเชือกเรื อ
บรรทุกน้ ำมันออกจำกพุกคล้องเชือก
3.2 กำรนำเรื อออกจำกท่ำนำยเรื อต้องประสำนงำนกับพนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมันอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้เรื อออกจำก
ท่ำได้อย่ำงปลอดภัยโดย ไม่เกิดอุบตั ิเหตุ
3.3 นำยเรื อของเรื อบรรทุกน้ ำมัน จะเป็ นผูส้ ั่งกำรให้เรื อเล็กมำรับเชือก เพื่อดึงเรื อออกจำกท่ำ เมื่อเรื อหย่อน
เชือกให้พนักงำนช่วยปฏิบตั ิงำนประจำที่ DOLPHIN ปลดเชือกออกจำกพุก
3.4 พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมัน ให้แจ้งเรื อบรรทุกน้ ำมันทุกลำ ห้ำมทำกำรดีดเรื อออกจำกท่ำโดยใช้สปริ งท้ำย
หรื อสปริ งหัวเป็ นจุดหมุนและใช้ RUBBER FENDER เป็ นตัวรับแรง เพรำะจะทำให้ RUBBERFENDER
เสี ยหำย ต้องใช้เรื อเล็กรับเชื อกในกำรดึงเรื อออกจำกท่ำเท่ำนั้น
3.5 เมื่อเรื อบรรทุกน้ ำมันปลดเชือกทุกเส้นแล้ว เรื อเล็กรับเชือกจะต้อง ดึงเรื อออกจำกท่ำ จนนำยเรื อเห็นว่ำเป็ น
ระยะที่ปลอดภัยแล้ว จึงจะแจ้งให้ปลดเชือกออกจำกเรื อเล็กรับเชือก
3.6 พนักงำนกะท่ำเรื อน้ ำมันตรวจสอบควำมเรี ยบร้อยของอุปกรณ์อีกครั้ง เพื่อเตรี ยมใช้ในครั้งต่อไป ถ้ำมี
อุปกรณ์ชิ้นไหนชำรุ ดให้ตรวจสอบ ถ้ำสำมำรถแก้ไขได้ให้ดำเนิ นกำรแก้ไข ถ้ำไม่สำมำรถแก้ไขได้ให้ เขียนใบ
แจ้งซ่อม

6. ภาคผนวก
สาหรับเก็บไฟล์ หรือข้ อมูลต้ นฉบับ

เอกสารทีอ่ ้างอิง
คู่มือ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

วิธีปฎิบัติ

แบบฟอร์ ม

เอกสารสนับสนุน

กฏหมาย

Production Specification

Drawing

Measurement Manual

บันทึกการทางาน
จัดทำร่ ำงแก้ไขเอกสำร เมื่อ 7 พฤษภำคม 2552: โดย คลังน้ ำมันศรี รำชำ_พนักงำน
ส่งให้ผทู้ บทวน เมื่อ 7 พฤษภำคม 2552 โดย คลังน้ ำมันศรี รำชำ_พนักงำน
อนุมตั ิและส่ งต่อให้ผคู้ วบคุมเอกสำร เมื่อ 12 พฤษภำคม 2552 โดย คลังน้ ำมันศรี รำชำ_ผูบ้ ริ หำร
รับทรำบกำรประกำศใช้ เมื่อ 13 พฤษภำคม 2552 โดย ส่วนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งฯ_พนักงำน

เอกสารฉบับล่าสุ ด
คู่มือวิธีปฏิบัติ
หน่ วยงาน : คลังน้ ำมันศรี รำชำ
หัวข้ อเรื่อง
รหัสเอกสาร : WI-คน.ศร.-008
กำรควบคุมกำรรับ-จ่ำยน้ ำมันทำงเรื อภำยในประเทศ
ประกาศใช้ ครั้งที่ 7
สถานะเอกสาร : ประกาศใช้
วันที่ 9 มีนำคม 2553
จัดทาโดย :

คลังน้ ำมันศรี รำชำ_พนักงำน

ทบทวนโดย :

คลังนา้ มันศรีราชา_ผู้บริหาร ทบทวนแล้ว
(คลังน้ ำมันศรี รำชำ_ผูบ
้ ริ หำร)
8 มีนาคม 2553

ผู้ควบคุมเอกสาร :

ส่ วนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่ งฯ_พนักงำน
รับทราบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดย ส่ วนคุณภาพความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสิ่ งฯ_
พนักงาน

หน่ วยงานเจ้ าของเอกสาร รับแจ้ งการประกาศใช้ หรือยกเลิกเอกสาร ทาง e-mail
คลังน้ ำมันศรี รำชำ
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง รับแจ้ งการประกาศใช้ หรือยกเลิกเอกสาร ทาง e-mail
คลังน้ ำมันศรี รำชำ

ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไข :
ลำดับที่ หน้ำที่
รำยละเอียดกำรแก้ไขโดยย่อ
1
ทบทวน
2
ทบทวน Update ใหม่

แก้ไขโดย
นำยสมชำย เพิ่มศรี บูรสุ ข
นำยวิสุทธิ์ กระจ่ำงโลก

ข้ อมูลการฝึ กอบรม
1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนรับ-จ่ำยน้ ำมันทำงเรื อภำยในประเทศแก่พนักงำนปฏิบตั ิกำรคลัง
2. ขอบข่ าย
รับ-จ่ำยน้ ำมันทำงเรื อที่คลังน้ ำมันศรี รำชำ
3. เอกสารอ้างอิง

4. คาจากัดความ

5. วิธีปฏิบัติ
ในกรณี รับ-จ่ำยที่ท่ำหมำยเลข 1,2 และ 3 พนักงำนปฏิบตั ิกำรคลังประจำท่ำเรื อก๊ำซจะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตำม
LMRS-WI-015, LMRS-WI-017, LMRS-WI-019, LMRS-WI-024, LMRS-WI-025, LMRS-WI-037

1.ก่ อนรับเรือเข้าเทียบท่ า
1. รับโปรแกรมเรื อจำกโปรแกรมเมอร์ของ คน.ศร.
2. หำกเป็ นเรื อที่ไม่เคยมำเทียบท่ำของ คน.ศร. ภำยใน 1 ปี จะต้องพิจำรณำข้อมูลเรื อ และตรวจสภำพก่อน และ
ประสำนงำนให้มีกำรตรวจสอบสภำพก่อนนำเรื อเข้ำเทียบท่ำ และ กำรพิจำรณำข้อมูลเรื อตำม Port Information
โดยส่ วนปฏิบตั ิกำรทำงเรื อ
3. เมื่อเรื อมำถึงให้ติดต่อประสำนงำนกันระหว่ำงเรื อกับท่ำด้วยวิทยุสื่อสำร Marine Band ช่อง 13
4. กรณี เป็ นกำรรับน้ ำมันให้ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงก่อนนำเรื อเข้ำเทียบท่ำตำมขั้นตอนกำรเก็บตัวอย่ำง SD-คน.
ศร.-018

2.รับเรือเข้ าเทียบท่ า
ทำตำมขั้นตอนกำรรับ-ปล่อยเรื อบรรทุกน้ ำมันเข้ำเทียบและออกจำกท่ำ

3.การตรวจสอบก่ อนการรับ-จ่ าย
1. ทำตำมขั้นตอนกำรตรวจสอบก่อนกำรรับ-จ่ำยน้ ำมันทำงเรื อ
SD-คน.ศร.-035
2. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่สรรพสำมิตในกำรตรวจสอบก่อนกำรรับ-จ่ำยยกเว้นกรณี น้ ำมันเตำ

4.เตรียมระบบให้ พร้ อมก่ อนการสู บถ่ าย
1.พนักงำนปฏิบตั ิกำรคลังประจำท่ำเรื อน้ ำมันเตรี ยมระบบท่อทำงให้ถูกต้องตำมชนิดของน้ ำมันตำมขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิงำน กำรรับจ่ำยผลิตภัณฑ์ทำงเรื อ
2. ประสำนงำนกับพนักงำนปฏิบตั ิกำรคลังประจำลำนถังน้ ำมันในกำร Fill Line โดยเตรี ยมระบบตำมข้อ 1.และ
คอยตรวจสอบควำมดันในท่อ ให้มีควำมดันมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 8 Kg./m
3. ทำกำรต่อ Loading Arm โดยต่อตำมขั้นตอน SD-คน.ศร.-001

5.การควบคุม และตรวจสอบระหว่ างสู บถ่ าย(ใช้ แบบฟอร์ มการตรวจสอบ
SOT-WI-OM-001)
1. พนักงำนปฏิบตั ิกำรคลังประจำท่ำเรื อน้ ำมันสอบถำมควำมพร้อมของ เรื อ และตรวจสอบจำนวนพนักงำน
ของเรื อที่ Stand By ในกำรสู บถ่ำย
2. แจ้งพนักงำนปฏิบตั ิกำรคลังประจำลำนถังน้ ำมันเริ่ ม Pump น้ ำมันลง เรื อ ในกรณี จ่ำยน้ ำมันและในกรณี รับ
น้ ำมันแจ้งให้เรื อ Pump โดยให้มีกำรตรวจสอบกำรรั่วไหลอีกครั้งหนึ่ง

3. ให้พนักงำนผูช้ ่วย Stand By พร้อมกับมีวทิ ยุสื่อสำรอยูป่ ลำยท่ำตลอด เวลำที่มีกำรสู บถ่ำย โดยมีหน้ำที่เฝ้ ำ
ระวังดังนี้
- กำรรั่วไหลหกล้นของน้ ำมัน หำกมีให้แจ้งหยุด Pump ทันที
- ควำมตึงของเชือกเรื อทุกเส้น หำกไม่ตึงต้องแจ้งให้มีกำรปรับแต่ง
- ไม่ให้มีกำรเปิ ดฝำถังใหญ่เรื อ และประตูหน้ำต่ำงห้องพักอำศัยของเรื อ
- พนักงำนของเรื อทำกำรทุจริ ต หำกสงสัยให้แจ้งพนักงำนปฏิบตั ิกำร คลังประจำท่ำเรื อน้ ำมันตรวจสอบ
4. พนักงำนปฏิบตั ิกำรคลังประจำท่ำเรื อน้ ำมันจะต้องทำกำรตรวจสอบ ตำมระยะเวลำระหว่ำงกำรสู บถ่ำยตำม
แบบฟอร์ม
FM-คน.ศร.-015 โดยจะตรวจสอบทุก ๆ 2 ชม.
5. หำกมีเหตุฉุกเฉิ นให้หยุดกำรสู บถ่ำยทันทีและดำเนินกำรตำมแผนฉุ กเฉิ นของ ปอน.
6. พนักงำนปฏิบตั ิกำรคลังประจำท่ำเรื อน้ ำมันประสำนงำนกับ พนักงำนปฏิบตั ิกำรคลังประจำลำนถังน้ ำมันใน
เรื่ องจำนวนกำรสู บถ่ำย เพื่อเตรี ยมพร้อมในกำรหยุดสู บถ่ำย โดยจะต้องมีกำรเตรี ยมกำรหยุดกำรสู บถ่ำยก่อน 15
นำที
7. พนักงำนปฏิบตั ิกำรคลัง ประจำท่ำเทียบเรื อแจ้งให้ทำงเรื อ ยังคงเดิน PUMP ต่ออีกประมำณ 5-10 นำที
หลังจำกที่เรื อสู บถ่ำยน้ ำมันจนหมดถัง แล้ว เพื่อไล่น้ ำมันที่คำ้ งในระบบท่อทำงของเรื อขึ้นมำยังคลัง
8. พนักงำนปฏิบตั ิกำรคลังประจำท่ำเรื อน้ ำมันประสำนงำนกับเรื อและ พนักงำนปฏิบตั ิกำรคลังประจำลำนถัง
ในกำรหยุด Pump แล้วทำกำรปิ ด Valve ตัวสุ ดท้ำยให้สนิท
9. ทำกำรถอด Loading Arm ตำมขั้นตอน SD-คน.ศร.-001
10.เช็ค DRY ถังของเรื อ
11.แจ้งทำงเรื อทำกำรใช้ DIAFRAM PUMP ดูดน้ ำมันที่คำ้ งในระบบท่อทำง (HOLD LINE) ของเรื อ เข้ำเก็บใน
SLOP ประจำท่ำเรื อ
12.พนักงำนปฎิบตั ิกำรคลังประจำท่ำเรื อทำกำรใช้ PUMP ดูดน้ ำมันในSLOP เข้ำระบบท่อทำงและถังตำม
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ

6.การตรวจสอบหลังการรับ-จ่ าย
1. ทำตำมขั้นตอนกำรตรวจสอบก่อนกำรรับ-จ่ำยน้ ำมันทำงเรื อ SD-คน.ศร.-035
2. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่สรรพสำมิตในกำรตรวจสอบหลังกำรรับ-จ่ำย ยกเว้นกรณี น้ ำมันเตำ
3. เก็บตัวอย่ำงน้ ำมันในเรื อ กรณี หลังกำรจ่ำยตำมขั้นตอน
SD-คน.ศร.-018

4. ในกรณี เป็ นกำรจ่ำยน้ ำมัน HSD ไปต่ำงประเทศจะต้องเติมสำรMARKER ด้วยตำมขั้นตอนกำรเติมสำร
MAKER
SD-คน.ศร.-015

7.รวบรวม/จัดทาเอกสารในการรับ-จ่ าย น้ามัน และแยกแจกจ่ ายเอกสาร
หลังการรับ-จ่ าย
รวบรวม/จัดทำเอกสำรในกำรรับ-จ่ำยน้ ำมัน และแยกแจกจ่ำยเอกสำรตำมขั้นตอนกำรจัดทำเอกสำร SD-คน.ศร.034

8.ปล่ อยเรือออกจากท่ า
ทำตำมขั้นตอนกำรรับ-ปล่อยเรื อบรรทุกน้ ำมันเข้ำเทียบและออกจำกท่ำ SD-คน.ศร.-018

9.การบันทึกประวัติเรือลงในระบบ Excel
ให้ทำกำรป้ อนข้อมูลกำรรับ-จ่ำย โดยพนักงำนท่ำเรื อ ของแผนกท่ำเรื อน้ ำมัน ป้ อนข้อมูล (ตำม File แนบรำยงำนกำรใช้ท่ำเทียบเรื อ)

6. ภาคผนวก
สาหรับเก็บไฟล์ หรือข้ อมูลต้ นฉบับ

เอกสารทีอ่ ้างอิง
คู่มือ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

วิธีปฎิบัติ

แบบฟอร์ ม

เอกสารสนับสนุน

กฏหมาย

Production Specification

Drawing

Measurement Manual

บันทึกการทางาน
จัดทำร่ ำงแก้ไขเอกสำร เมื่อ 2 มีนำคม 2553: โดย คลังน้ ำมันศรี รำชำ_ผูบ้ ริ หำร
ส่งให้ผทู้ บทวน เมื่อ 3 มีนำคม 2553 โดย คลังน้ ำมันศรี รำชำ_ผูบ้ ริ หำร
อนุมตั ิและส่งต่อให้ผคู้ วบคุมเอกสำร เมื่อ 8 มีนำคม 2553 โดย คลังน้ ำมันศรี รำชำ_ผูบ้ ริ หำร
รับทรำบกำรประกำศใช้ เมื่อ 9 มีนำคม 2553 โดย ส่วนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งฯ_พนักงำน

FLOW CHART ขั้นตอนการรับนา้ มัน
ผู้รับผิดชอบ

-โปรแกรมเมอร์

กิจกรรม

สิ่งทีเ่ กี่ยวข้ อง

จัดทำโปรแกรมเรื อ

-Mail. โปรแกรมเรื อ

-พนง.ปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

รับโปรแกรมเรื อ

-Mail. โปรแกรมเรื อ

-พนง.ปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

เรื อมำถึง

-วิทยุ MARINE BAND # 13

-พนง.ปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน
-พนง.ปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน
-พนักงานช่วยปฏิบตั ิงานกะท่า
เรื อน้ ามัน

เก็บตัวอย่ำงน้ ำมันส่ง
ห้อง LAB

SD-คน.ศร.-018
(การเก็บตัวอย่างน้ ามันที่เรื อก่อน
และหลังการรับ-จ่าย)

OFF SPEC.

-พนักงานห้อง LAB.
ผลวิเครำะห์

ON SPEC.
-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

รับเรื อเข้ำเทียบท่ำ

SD-คน.ศร.-018
(การรับ-ปล่อยเรื อบรรทุกน้ ามันเข้า
เทียบท่าและออกจากท่า)

A
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สาเนาที่..............

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

สิ่งทีเ่ กี่ยวข้ อง

A
-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

การตรวจสอบก่อนการรับ-จ่าย

SD-คน.ศร.-035

-พนักงานช่วยปฏิบตั ิงานกะ

(การตรวจสอบเรื อและท่าก่อนการรับ-

-พนักงานเรื อ

จ่ายน้ ามัน)

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน การเตรี ยมระบบให้พร้อมก่อนการสูบถ่าย

-SOT-WI-OT-042 (FILL LINE)

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาลานถังน้ ามัน

SD-คน.ศร.-001
(การต่อ LOADING ARM)

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน
-พนักงานช่วยปฏิบตั ิงานกะ

กำรควบคุมและตรวจสอบระหว่ำง
กำรสูบถ่ำย

FM-คร.ศร.-015
(แบบฟอร์ มการตรวจสอบความปลอด
ภัยของท่าในการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์)

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

กำรตรวจสอบหลังกำรรับ-จ่ำย

SD-คน.ศร.-035

-พนักงานช่วยปฏิบตั ิงานกะ

(การตรวจสอบเรื อและท่าก่อนการรับ-

-พนักงานเรื อ

จ่ายน้ ามัน)

รวบรวม/จัดทำเอกสำรในกำรรับจ่ำยน้ ำมัน
และแยกแจกจ่ำยเอกสำรหลังกำรรับ-จ่ำย

SD-คน.ศร.-034
(การจัดทาเอกสารในการรับ-จ่ายผลิต
ภัณฑ์เรื อภายในประเทศ)

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

ปล่อยเรื อออกจำกท่ำ

WI-คน.ศร.-018

-พนักงานช่วยปฏิบตั ิงานกะ

(การรับ-ปล่อยเรื อบรรทุกน้ ามันเข้า

-พนักงานเรื อ

เทียบท่าและออกจากท่า)

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

บันทึกประวัติเรื อลงในระบบ
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-คอมพิวเตอร์

สาเนาที่..............

FLOW CHART ขั้นตอนการจ่ ายนา้ มัน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

สิ่งทีเ่ กี่ยวข้ อง

-โปรแกรมเมอร์

จัดทำโปรแกรมเรื อ

-Mail. โปรแกรมเรื อ

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

รับโปรแกรมเรื อ

-Mail. โปรแกรมเรื อ

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

เรื อมำถึง

-วิทยุ MARINE BAND # 13

-พนักงานเรื อ
-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

รับเรื อเข้ำเทียบท่ำ

WI-คน.ศร.-018
(การรับ-ปล่อยเรื อบรรทุกน้ ามันเข้า
เทียบท่าและออกจากท่า)

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

กำรตรวจสอบก่อนกำรรับ-จ่ำย

SD-คน.ศร.-035

-พนักงานช่วยปฏิบตั ิงานกะ

(การตรวจสอบเรื อและท่าก่อนการรับ-

-พนักงานเรื อ

จ่ายน้ ามัน)

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

กำรเตรี ยมระบบให้พร้อมก่อนกำรจ่ำย

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาลานถังน้ ามัน

-SOT-WI-OT-051 (FILL LINE)
SD-คน.ศร.-001
(การต่อ LOADING ARM)

A
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สาเนาที่..............

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

สิ่งทีเ่ กี่ยวข้ อง

A
-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน
-พนักงานช่วยปฏิบตั ิงานกะ

กำรควบคุมและตรวจสอบระหว่ำง
จ่ำย

FM-คร.ศร.-015
(แบบฟอร์ มการตรวจสอบความปลอด
ภัยของท่าในการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์)

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

กำรตรวจสอบหลังกำรจ่ำย

SD-คน.ศร.-035

-พนักงานช่วยปฏิบตั ิงานกะ

(การตรวจสอบเรื อและท่าก่อนการรับ-

-พนักงานเรื อ

จ่ายน้ ามัน)

SD-คน.ศร.-018
(การเก็บตัวอย่างน้ ามันที่เรื อก่อน
และหลังการรับ-จ่าย)

รวบรวม/จัดทำเอกสำรในกำรรับจ่ำย
น้ ำมัน และแยกแจกจ่ำยเอกสำรหลังกำร

SD-คน.ศร.-034
(การจัดทาเอกสารในการรับ-จ่ายผลิต
ภัณฑ์เรื อภายในประเทศ)

-พนักงานปฏิบตั ิการคลังประจาท่าเรื อน้ ามัน

ปล่อยเรื อออกจำกท่ำ

SD-คน.ศร.-018

-พนักงานช่วยปฏิบตั ิงานกะ

(การรับ-ปล่อยเรื อบรรทุกน้ ามันเข้า

-พนักงานเรื อ

เทียบท่าและออกจากท่า)

TODP-FR-014 แก้ไขครั้งที่ 03 วันที่เริ่ มใช้ 1 กรกฎาคม 2541
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สาเนาที่..............

รำยงำนกำรใช้ ท่ำเทียบเรือ
คลังนำ้ มันศรีรำชำ
ท่ ำเทียบเรือหมำยเลข …… ประจำเดือน ………………..…… ปี ……….
ลำดับ

วันที่

ชื่ อเรือ

รับ/จ่ ำย

(1)

(2)

(3)

(4)

ผูต้ ิดต่อ
เบอร์ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์
ชนิด
จำนวน (L)
(5)
(6)

แผนกปฏิบตั ิการน้ ามัน

เทียบท่ำ
(7)

เวลำเรือ
เริ่มสู บ
สู บเสร็จ
(8)
(9)

ออกจำกท่ำ
(10)

รวมเวลำเรือ FLOW RATE Loss/Gain
อยู่ที่ท่ำ ชม.
L/HR.
Unload
(11)=(10)-(7) (12)=(6)/((9)-(8)) (13)

เอกสารฉบับล่าสุ ด
คู่มือวิธีปฏิบัติ
หัวข้ อเรื่อง
กำรรับ-จ่ำยผลิตภัณฑ์ทำงเรื อ
ประกาศใช้ ครั้งที่ 3
วันที่ 19 มิถุนำยน 2549

หน่ วยงาน : คลังน้ ำมันศรี รำชำ
รหัสเอกสาร : WI-คน.ศร.-033
สถานะเอกสาร : ประกาศใช้

จัดทาโดดย :

คลังน้ ำมันศรี รำชำ_พนักงำน

ทบทวนโดดย :

(

ผู้ควบคุมเอกสาร :

คลังน้ ำมันศรี รำชำ_ผูบ้ ริ หำร)

ส่ วนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชี วอนำมัยและสิ่ งฯ_พนักงำน
รับทราบเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 โดดย ฟิ ลลิปส์ จิระประยุต

หน่ วยงานเจ้ าของเอกสาร รับแจ้ งการประกาศใช้ หรือยกเลิกเอกสาร ทาง e-mail
คลังน้ ำมันศรี รำชำ
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง รับแจ้ งการประกาศใช้ หรือยกเลิกเอกสาร ทาง e-mail
คลังน้ ำมันศรี รำชำ

ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไข :
ลำดับที่ หน้ำที่
รำยละเอียดกำรแก้ไขโดยย่อ
1
ทบทวน
2
แก้ไขใหม่ท้ งั ฉบับ

แก้ไขโดย
บุญเจริ ญ ฉันทรำวดี
นคร บุรีเทศน์

ข้ อมูลการฝึ กอบรม
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้รู้ถึงวิธีปฏิบตั ิงำนกำรเตรี ยมระบบท่อทำงและถังสำหรับกำรรับจ่ำยผลิตภัณฑ์ทำงเรื ออย่ำงถูกต้อง และ
ปลอดภัย
2. ขอบข่ าย

3. เอกสารอ้างอิง

4. คาจากัดความ

5. วิธีปฏิบัติ
WI-คน.ศ ร.-033.doc

6. ภาคผนวก
สาหรับเก็บไฟล์ หรือข้ อมูลต้ นฉบับ

เอกสารทีอ่ ้างอิง
คู่มือ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

วิธีปฎิบัติ

แบบฟอร์ ม

เอกสารสนับสนุน

กฏหมาย

Production Specification

Drawing

Measurement Manual

บันทึกการทางาน
จัดทำเอกสำร เมื่อ 3 กุมภำพันธ์ 2557 โดย ไม่ระบุชื่อไทย

เอกสารแนบ 2-5
คู่มือการดาเนินการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์
พาราไซลีน

PX Loading Procedure
ขั้นตอนการ Load PX Product ผ่ านทางท่า 5 PTT
1. วิธีการต่อ Marine Loading Arm แบบมี Emergency Release Coupling (ERC) มีดงั นี้
1.1 ปลด Lock Loading Arm
1.1.1 ปลด Mechanical Lock ที่ฐานของ Marine Loading Arm โดยการคลาย Locking Bolt
และหมุนมือจับของตัวล็อค
1.1.2 ปลด Hydraulic Lock ที่ฐานของ Marine Loading Arm โดยการโยกคันโยกขึ้น
1.2 การ Operate Marine Loading Arm ดังนี้
1.2.1 เปิ ด Power Switch
1.2.2 Acknowledge
1.2.3 Reset Alarm ESD-2
1.2.4 Reset Alarm ESD-1
1.2.5 เช็ค และ Clear Alarm ต่างๆ ของ Hydraulic System เช่น Oil Level, Hydraulic Oil, ERS Alarm และ N2
Pressure เป็ นต้น
1.2.6 เลือก Marine Loading Arm ที่ตอ้ งการ
1.2.7 สวิตช์Selector (Freewheel / Manoeuvring) ไปที่ MAN
1.3 ใช้ Pendant ควบคุม Marine Loading Arm เข้ากับหน้าแปลนของเรื อ
1.4 ปิ ด Selector Switch (Freewheel / Manoeuvring) ไปที่ FREEWHEEL
1.5 เปิ ด Valve ของเรื อและ Valve บนท่าเพื่อทําการขนถ่ายผลิตภัณฑ์น้ าํ มันต่อไป

2 วิธีการปฏิบัตกิ าร pack line
2.1 หลังจากขบวนการตรวจรับเรื อวางแผนบรรทุกเรี ยบร้อย ต่อท่อเสร็ จ valve ที่เรื อและ โคนArm
ยังปิ ดอยู่ ทางเรื อแจ้งพร้อมLoad
2.2 ก่อนการPack Line ทําการline up routing pump pack P-3926 line and P-3925 load px to ptt. berthing5 เสร็ จให้เตรี ยมเอกสารprint ระดับ tank load ก่อนการ pack line โดยประสานงานโดยโทรศัพท์ หรื อ
วิทยุยา่ น VHF-13 เพื่อเตรี ยมพร้อม Load Product ผ่าน Surveyor หรื อผูช้ ่วยกัปตัน TOP และเจ้าหน้าที่
PTT Jetty พร้อม pack line
2.3 Start pump P-3926 pack line an till line full and pressure คงที่ แล้วแอมป์ pump ลดลงสัง่ หยุดปั๊ม P3926
2.4 Thai oil Movement Operator ประสานงานโดยโทรศัพท์ หรื อ วิทยุยา่ น VHF-13 แจ้ง pack line เสร็ จ
รอระดับถังนิ่งสัง่ print ระดับ tank load หลัง pack line
2.5 Survey เก็บตัวอย่าง โคน Arm/suc./disch./Pump P-3925 ส่ ง lab TOP (check color/den./water content
/purity Product on grade)แล้วรอผล lab ก่อนทําการ load product ต่อไป.

3.วิธีการปฏิบตั ิการ PX loading
3.1 เตรี ยมเอกสารพร้อม load ประสานงานโดยโทรศัพท์ หรื อ วิทยุยา่ น VHF-13 ผ่าน Surveyor หรื อผูช้ ่วยกัปตัน
TOP และเจ้าหน้าที่ PTT Jetty เปิ ด valve ที่เรื อและ โคน MOV valveArm loading
่ ี่ 100-150 m3/hr.ลงเรื อจนกระทัง่ ระดับ PX
3.2 เริ่ มstart ปั๊ม P-3925 load product โดย control flowrate อยูท
product ในถังของเรื อ สู งประมาณ 1 ฟุตทุกcargo Survey ก็จะเก็บตัวอย่างในเรื อที่ระดับ first footPX product
ทุก Compartmentsในเรื อ Compartment ละ 2 ขวด (ขวดละ 450 ซีซี ) นําส่ งห้อง Lab ของ TOPเพื่อตรวจสอบ
Appearanceและเก็บเป็ น Retained sampleถ้า product PX on grade
3.3 เพิ่ม flow rate ไปที่300-500 m3/hr.จนกระทัง่ เมื่อจ่ายครบ 80% surveyor เก็บตัวอย่าง PX product ในเรื อเพื่อ
เป็ น Retained sample after loading (Retained sample ทั้งหมด จะเก็บไว้เป็ นเวลา 60 วัน)
3.4 เมื่อระดับเรื อได้ topping up 85% ทางผูช้ ่วยกัปตัน TOP ประสานงานลด flow rate มาที่ 100-150 m3/hr.ทาง
เรื อทําการปรับแต่งระดับtrim เรื อ
3.5 เมื่อใก้ลได้ระดับหยุดทาง Surveyor หรื อผูช้ ่วยกัปตัน TOP ประสานงานโดยโทรศัพท์ หรื อ วิทยุยา่ น VHF-13
กับThai oil Movement Operator และเจ้าหน้าที่ PTT Jetty stand by หยุด load จาก 30 นาที/15 นาที/5 นาที
หลังจาก Load PX product ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ใน Shipping ตามที่ตกลงไว้ในแผนบรรทุก Thai oil
Movement Operator จะทําการสัง่ หยุดปั๊ม P-3925 แล้วเจ้าหน้าที่ PTT Jetty สัง่ ปิ ด MOVvalve ที่โคน Arm
loadingSurveyorหรื อผูช้ ่วยกัปตัน TOPจะแจ้งThai oil Movement Operatorสัง่ หยุดปั๊ม P-3925 ในกรณี ที่
ระดับนํ้ามันทางเรื อได้ก่อน แล้วเจ้าหน้าที่ PTT Jetty สัง่ ปิ ด MOVvalve ที่โคน Arm loadingและเมื่อเสร็ จ
ขั้นตอนการจ่าย Thaioil Movement Operator จะทําการปิ ดวาล์วถังจ่าย
3.6 เจ้าหน้าที่ PTT Jetty ทําการ strip pump loading arm ไล่product ที่ ค้างอยูใ่ น loading arm ลงไปในtank เรื อให้
หมด โดยมีวธิ ีการ Drain Loading Arm มีดงั นี้
3.6.1
3.6.2
3.6.3

ปิ ด Valve บนท่า
ตรวจสอบว่า Vent Valve เปิ ดอยูห่ รื อไม่
เดินเครื่ อง Draining Pump

3.6.4
3.6.5

ตรวจสอบว่ายังมีน้ าํ มันใน Loading Arm หลงเหลืออยูห่ รื อไม่ โดยการเปิ ด Drain Valve
หยุดเดิน Draining Pump

4. วิธีปฏิบัติหลังจากการจ่ ายผลิตภัณฑ์ นํา้ มัน
4.1 ปิ ด Valve บนเรื อ และ Drain นํ้ามันที่ตกค้างลงถัง slop ของเรื อ
4.2 ปลดหัว Marine Loading Arm ออกจากหน้าแปลนของเรื อ
4.3 สวิตซ์ Selector (Free wheel / Manoeuvring) ไปที่ MAN
ใช้ Pendant ควบคุม Marine Loading Arm สู่ ตาํ แหน่งปกติก่อนใช้งาน
ล็อค Mechanical lock and Hydraulic lock ของ Marine Loading Arm
4.4 เปิ ด Vent Valve ไว้
4.5 ปิ ด Power Switch
4.6TPX-Surveyor จะรายงานให้ TPX-MFSC (ในเวลาทํางาน) หรื อ TPX-SSS (นอกเวลาทํางาน) ทราบถึงเวลาที่
หยุดจ่ายผลิตภัณฑ์
TPX Surveyor จะแจ้ง TPX-Excise ทราบ (และ/หรื อ เจ้าหน้าที่ Custom) จากนั้น PTTLoading Master, TPX
Surveyor, TPX-Excise (และ/หรื อเจ้าหน้าที่ Customs) จะทําการวัดระดับ PX product ในถังของเรื อ เพื่อ
คํานวณหาปริ มาตร
4.6 PTT Loading Master, เจ้าหน้าที่ TPX Excise, (และ/หรื อ เจ้าหน้าที่ Customs ในกรณี Export) และ เจ้าหน้าที่
ของ PTTทําการล็อคโซ่หรื อ Sealวาล์วจ่าย PX product ที่ท่าเรื อ
4.7 Thaioil Movement operator ร่ วมกับ TPX Surveyor และเจ้าหน้าที่ TPX Excise (และ/หรื อเจ้าหน้าที่
Customs) ทําการวัดระดับและอุณหภูมิของ PX product ในถังจ่าย และบันทึกลงในแบบฟอร์ม
“TTR (Delivered by Sea)”

5 วิธีการดําเนินงานด้ านเอกสาร
5.1 TPX Surveyor จะทําการคํานวณปริ มาตร และเปรี ยบเทียบปริ มาตรของ PX Product ที่จ่ายจริ ง
โดยวัดที่ถงั จ่าย และเรื อและทําการเปรี ยบเทียบตัวเลขกับ TPX-Excise (และ เจ้าหน้าที่ศุลกากร
กรณี Export) และแจ้งให้ TPX MFSC เพื่อทําการเปรี ยบเทียบปริ มาตรของPX product ที่จ่ายจริ ง
โดยวัดที่ ถังจ่ายและเรื อ
5.2 TPX MFSC (ในเวลาทํางาน) หรื อ TPX-Contractor จะทําการออก B/L และจัดเตรี ยมเอกสารต่างๆ
ที่จะนําไปกับเรื อต่อไป
5.3 TPX Surveyor จัดเอกสารต่าง ๆ ที่จะไปกับเรื อ และนําเอกสารในส่ วนที่ TPX ต้องลงนามมาให้
TPX-MFSC (ในเวลาทํางาน) หรื อ TPX-SSS (นอกเวลาทํางาน) ลงนาม
5.4 TPX-Surveyor และ TPX-Contractor (Thai oil Marine) นําเอกสารข้างต้นส่ งเรื อให้กบั ตันเรื อลงนาม
เพื่อเตรี ยมออกเรื อ
5.5 หากมี Letter of Protest จากเรื อ TPX-MFSC (ในเวลาทํางาน) หรื อ TPX-SSS (นอกเวลาทํางาน)
จะเป็ นผูล้ งนามใน Letter of Protest นั้น

5.6 TPX Surveyor และ TPX-Contractor (Thai oil Marine) นําเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื อ (ที่เรื อลงนาม)
ส่ งให้ TPX –MFSC เพื่อดําเนินการอื่น ๆ ต่อไป
6 วิธีการปฏิบตั ิการ EMERGENCY CASE
6.1 ในกรณี ฉุกเฉิ น หรื อ นํ้ามันรั่วไหล เจ้าหน้าที่ PTT Jetty หรื อ ผูช้ ่วยกัปตัน TOP ประสานงานโดยโทรศัพท์
หรื อ วิทยุยา่ น VHF-13 กับ Thai oil Movement operator Thai oil Movement operator สัง่ หยุดปั๊มP-3925
เจ้าหน้าที่ PTT Jetty ปิ ด MOV valve loading arm และเจ้าหน้าที่เรื อปิ ด valve manifold เรื อแล้วทําการแก้ไข
6.2 ในกรณี ฉุกเฉิ น ERC(Emergency Release Coupling) ทํางาน เนื่องจากคลื่นลมแรงทําให้ตวั เรื อเคลื่อนตัวเกิน
ระยะที่กาํ หนด เจ้าหน้าที่ PTT Jetty หรื อ ผูช้ ่วยกัปตัน TOP ประสานงานโดยโทรศัพท์ หรื อ วิทยุยา่ น VHF13 กับ Thai oil Movement operator ในกรณี น้ ี ระบบEDS จะสัง่ ปิ ด TSO valve ที่โคน loading arm โดยอัติ
โนมัติส่งผลให้ 39FZA441 flow rateตํ่ากว่า 420 m3./hr. สัง่ หยุดปั๊ม P-3925 แล้วให้เจ้าหน้าที่ PTT Jetty ปิ ด
MOV valve loading arm และเจ้าหน้าที่เรื อ ปิ ด valve manifold เรื อส่ วนเจ้าหน้าที่ PTT Jetty จัดเก็บ loading
Arm รอจนกว่าคลื่นลมสงบ จึงดําเนินการประสานงานการ load ต่อไป

หมายเหตุ: ในกรณี ฉุกเฉินที่ตอ้ งหยุด Load ทันทีทนั ใดให้ปฏิบตั ิดงั นี้
 กรณี ฉุกเฉิ นที่ตอ
้ งหยุด Load อันเกิดจากฝั่ง Thai Oil ทาง Movement Operator จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบหยุด
Load และรายงานPTT Jetty แจ้ง Surveyorหรื อ ผูช้ ่วยกัปตัน TOPให้ทาํ การปิ ด Valve Loading Arm ของ
PTT Jetty รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
 กรณี ฉุกเฉิ นที่ตอ
้ งหยุด Load อันเกิดจากฝั่ง PTT Jetty ทางเจ้าหน้าที่ PTT Jetty หรื อ ผูช้ ่วยกัปตัน TOPจะ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ แจ้งทาง Thai Oil ให้ทาํ การหยุด Pump ปิ ด Valve ถังจ่าย
7 การสื่ อสาร
การสื่ อสารจะใช้วิทยุของ TOP/PTTวิทยุยา่ น VHF-13 ในระหว่างการรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์ - ThaiOil 038-359-000 ต่อ 2300/2303 ติดต่อ ASM ของ Movement
- TPX 5303
ติดต่อ TPX-SSS
- TPX 5230
ติดต่อ PX-MFSC
- TPX 5231, 5232, 5233
ติดต่อ PX-Excise
- PTT 038-355-242 ต่อ 5526
ติดต่อ Shift Operations

เอกสารแนบ 2-6
ใบอนุญาตใช้ความถี่วิทยุร่วมข่ายกับกรมเจ้าท่า

เอกสารแนบ 2-7
ข้อตกลงร่วมกันที่จะช่วยเหลือกันใน
กรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จากัด และ
บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2-8
รายละเอียดการคานวณและ
ความสามารถในการจ่ายนาของไทยออยล์

P-6523 Flow 620 m3/hr.
P-6509 Flow 675 m3/hr.
P-6123 Flow 675 m3/hr.

เอกสารแนบ 2-9
รายการคานวณความสามารถในการรอง
นาฝนของรางระบายนาและท่อระบายนาเสีย

เอกสารแนบ 2-10
รายการคานวณการออกแบบ
ระบบบาบัดนาเสียของคลังนามันศรีราชา

เอกสารแนบ 2-11
สัญญาเช่าพืนที่ประกอบเชื่อมท่อ

เอกสารแนบ 2-12
สัญญาเช่าพืนที่สานักงานชั่วคราว
สาหรับงานวางท่อใต้ทะเล

เอกสารแนบ 2-13
หนังสืออนุญาตให้วางท่อพาราไซลีน ของ
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอกสารแนบ 2-14
หนังสือยืนยันการดาเนินโครงการร่วมกัน
ระหว่างบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และ
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท
ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) จะเป็นผู้วางท่อ
ในพืนที่โรงกลั่นนามันไทยออยล์
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Section A

รูปที่ 2.2-26

Section B

Section C

แนวท่อที่จะติดตังเพิ
้ ่ม พร้ อมตาแหน่งโครงสร้ างรองรับท่อ(Pipe Rack)ในพื ้นที่ไทยออยล์

Section A

รูปที่ 2.2-25

Section B

Section C

แนวท่อที่จะติดตังเพิ
้ ่ม พร้ อมตาแหน่งโครงสร้ างรองรับท่อ(Pipe Rack)ในพื ้นที่ไทยออยล์

Section A

รูปที่ 2.2-24

Section B

แนวท่อที่จะติดตังเพิ
้ ่ม พร้ อมตาแหน่งโครงสร้ างรองรับท่อ(Pipe Rack)ในพื ้นที่ไทยออยล์

Section A

รูปที่ 2.2-23

Section B

แนวท่อที่จะติดตังเพิ
้ ่ม พร้ อมตาแหน่งโครงสร้ างรองรับท่อ(Pipe Rack)ในพื ้นที่ไทยออยล์

Section A

รูปที่ 2.2-22

Section B

แนวท่อที่จะติดตังเพิ
้ ่ม พร้ อมตาแหน่งโครงสร้ างรองรับท่อ(Pipe Rack)ในพื ้นที่ไทยออยล์

Section A

รูปที่ 2.2-21

Section B

Section C

แนวท่อที่จะติดตังเพิ
้ ่ม พร้ อมตาแหน่งโครงสร้ างรองรับท่อ(Pipe Rack)ในพื ้นที่ไทยออยล์

Section A

รูปที่ 2.2-20

Section B

แนวท่อที่จะติดตังเพิ
้ ่ม พร้ อมตาแหน่งโครงสร้ างรองรับท่อ(Pipe Rack)ในพื ้นที่ไทยออยล์

Section A

รูปที่ 2.2-19

Section B

Section C

แนวท่อที่จะติดตังเพิ
้ ่ม พร้ อมตาแหน่งโครงสร้ างรองรับท่อ(Pipe Rack)ในพื ้นที่ไทยออยล์

Section A

รูปที่ 2.2-18

Section B

Section C

แนวท่อที่จะติดตังเพิ
้ ่ม พร้ อมตาแหน่งโครงสร้ างรองรับท่อ(Pipe Rack)ในพื ้นที่ไทยออยล์

เอกสารแนบ 2-15
กฎระเบียบความปลอดภัยในการทางาน
(Safety Guidelines Manual) สาหรับกากับดูแล
และควบคุมผู้รับเหมา ของ
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ ไข (Amendment Records)
Title:
Issue No./
Revision No.
01/00
Note :
07/00

SAFETY GUIDELINES MANUAL
Date
08/03/99
30/06/14

ส่ วนทีแ่ ก้ไข

เหตุผลทีแ่ ก้ไข

ทั้งฉบับ

เนื่องจากมีการอนุมตั ิใช้ใหม่

ทั้งฉบับ

เนื่องจาก

- เปลี่ยนผูอ้ นุมตั ิเอกสารจาก
“PRASERT RAEMWANITH” เป็ น
“SERMSAK NUNTAPONG”
- เปลี่ยนรหัสเอกสารจาก “MQOS-SSM-02” เป็ น
“QMOS-SSM-02”
- เปลี่ยน Authorised Holder จาก “MQOC” เป็ น “QMQS”

- ปรับองค์กรเมื่อวันที่ 01/01/14
- เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน
- เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- แก้ไข หน้า 19 ตัดรายละเอียด “รองกรรมการอํานวยการ-ด้านโรง
กลัน่ หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทน อาจเห็นสมควรขอให้ผรู้ ับมอบ
อํานาจทดสอบความปลอดภัยจากแก๊ส ทดสอบแก๊สตามที่จาํ เป็ น
ก็ได้ เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว ให้ส่งฉบับต่าง ๆ ของใบรับรอง
ดังต่อไปนี้...” เพื่อให้สอดคล้องกับ QMOS-SPR-04
- แก้ไข หน้า 20 แก้ไขรายละเอียดการเพิกถอน และเพิ่มหัวข้อ
“งานสิ้นสุด”
- แก้ไข หน้า 34 เพิ่มการอบรมผูเ้ กี่ยวข้องกับงานปั้นจัน่ ตามที่
กฎหมายกําหนด

Note : Amend Record ก่ อนหน้ านี้ ได้ ทําการเก็บรักษาไว้ ใน File “เอกสารเลิกใช้ เก็บไว้ เพือ่ ประโยชน์ ในการศึกษา”
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สารบัญ
หน้ า
6
8

หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
บทที่ 1 การจัดระบบงานความปลอดภัย
การประชุม
ขอบข่ายและหน้าที่
คณะกรรมการวางนโยบาย
คณะกรรมการผูแ้ ทน
ความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
หน้าที่ของพนักงานทุก ๆ คน
ความปลอดภัยของพนักงานใหม่
การตรวจสอบความปลอดภัย
การปฐมพยาบาล
คําสัง่ ในการปฏิบตั ิงาน

บทที่ 2 การจัดระบบการดับเพลิง

13

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต/ผูเ้ ข้าเวร
หัวหน้าแผนกปฏิบตั ิการกลัน่ /ผูเ้ ข้าเวร
ผูจ้ ดั การแผนกความปลอดภัย/ป้ องกันอัคคีภยั /ผูเ้ ข้าเวร
หน่วยดับเพลิง
การฝึกดับเพลิง
การปฏิบตั ิการในกรณี เพลิงไหม้
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หน้ า
15

บทที่ 3 กฎเรื่องรักษาความปลอดภัยทัว่ ไป
การสู บบุหรี่
อุปกรณ์ที่ทาํ ให้ไฟติด
ใบรับรองความปลอดภัยในการทํางาน
วิธีการออกและใช้ใบอนุญาตให้ทาํ งาน
วิธีการออกและใช้ใบรับรองความปลอดภัย
วิธีการออกและใช้ใบอนุญาตใช้ไฟ
ใบอนุญาตให้ขดุ
ระยะเวลาที่ใช้บงั คับ
การต่ออายุ
การยกเลิก
การเพิกถอน
กฎเรื่ องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า
ข้อบังคับเรื่ องการขนส่ ง, การจราจร และการใช้ป้ ันจัน่
ถังแก๊ส (การเก็บและการใช้)
นัง่ ร้าน
บันได
การตัดด้วยเปลวไฟและการเชื่อม
การเปิ ดท่อทางในกระบวนการผลิต และอุปกรณ์ต่าง ๆ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
หมวกนิรภัย
เข็มขัดและสายนิรภัย
แว่นตานิรภัย, แว่นตากันลมหรื อฝุ่ น, ถุงมือ, เสื้ อผ้า, หน้ากากกันฝุ่ น
โล่ห์บงั หน้า และรองเท้านิรภัย
อุปกรณ์ช่วยหายใจ, อุปกรณ์ป้องกันหู
ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเบา
การทําความสะอาดบริ เวณโรงกลัน่ นํ้ามัน
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หน้ า
เครื่ องมือและอุปกรณ์ (ทัว่ ไป)
อุปกรณ์สาํ หรับยกเครื่ องจักรยกของ และพิกดั การยกของที่ปลอดภัย
ข้อบังคับเรื่ องความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจัน่
เบ็ดเตล็ด

บทที่ 4 กฎข้ อบังคับพิเศษเรื่องความปลอดภัย
บทที่ 5 กฎข้ อบังคับเรื่องความปลอดภัยเกีย่ วกับสารเคมีและก๊ าซ

34
35

สารเคมี
การชําระล้างเมื่อโดนสารเคมี
แก๊ส
การบําบัดเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับอันตรายจากแก๊ส

บทที่ 6 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับความปลอดภัยในการทํางาน
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หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน (อ้ างอิง Intranet Network)
แผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ผูจ้ ดั การ-อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ป้ องกันและระงับอัคคีภยั
สถานีดบั เพลิง
ผูต้ รวจสอบความปลอดภัย/ป้ องกันอัคคีภยั
ประตูทางเข้าโรงกลัน่ หมายเลข 1
ประตูหมายเลข 7

2600
2666
2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2631
2691
2695

หน่ วยปฏิบตั ิการ
ห้องควบคุมหน่วยปฏิบตั ิการกลัน่ ที่ 1
ห้องควบคุมหน่วยปฏิบตั ิการกลัน่ ที่ 2
ห้องควบคุมหน่วยปฏิบตั ิการกลัน่ ที่ 3
ห้องควบคุมหน่วยปฏิบตั ิการกลัน่ ที่ 4
ห้องควบคุมหน่วยปฏิบตั ิการกลัน่ ที่ 5
ห้องควบคุมหน่วยเคลื่อนย้ายนํ้ามัน
ห้องควบคุมนอกหน่วยกลัน่
ห้องควบคุมหน่วยผลิตกําลัง
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2310, 2311
2320, 2321
4030, 4033
4040, 4043
4050, 4055
2300, 2303
2330, 2331
4093
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แพทย์ ประจําบริษัท
สถานพยาบาล บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

2888

สถานีดับเพลิง
สถานีดบั เพลิงเทศบาลเมืองศรี ราชา
สถานีดบั เพลิงสุ ขาภิบาลอ่าวอุดม
สถานีดบั เพลิงเทศบาลตําบลแหลมฉบัง

(038) 311-666
(038) 351-111
(038) 490-554, 490-199

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
โรงพยาบาลอ่าวอุดม
โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา
โรงพยาบาลสมิติเวชศรี ราชา
โรงพยาบาลแหลมฉบัง

(038) 322-157-9
(038) 351-010-2
(038) 770-200-8
(038) 324-100-7
(038) 491-888

สถานีตํารวจ
สถานีตาํ รวจภูธรศรี ราชา
สถานีตาํ รวจภูธรแหลมฉบัง
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บทที่ 1
การจัดระบบงานความปลอดภัย

--------------------เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
และเป็ นไปตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่กาํ หนดให้สถานประกอบการที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หน้ าทีข่ องคณะกรรมการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของโรงกลัน่
คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.1 ประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
1.2 สํารวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
1.3 รายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทํางานและหรื อมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง
ผูร้ ับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบตั ิงาน หรื อเข้ามาใช้บริ การในสถานประกอบกิจการต่อนายจ้าง
1.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการ
1.5 กําหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
เสนอต่อนายจ้าง
1.6 จัดทํานโยบาย แผนงานประจําปี โครงการ หรื อกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้ องกันและลดการเกิดอุบตั ิเหตุ การประสบอันตราย หรื อ
การเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทํางานหรื อความไม่ปลอดภัยในการทํางานเสนอต่อนายจ้าง
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1.7 จัดทําโครงการหรื อแผนการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน
ผูบ้ ริ หาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
1.8 ติดตามผลความคืบหน้าเรื่ องที่เสนอต่อนายจ้าง
1.9 รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี รวมทั้ง ระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เมื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
1.10 ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอื่น ตามที่นายจ้าง
มอบหมาย

2. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการ
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่ อง คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ลงวันที่ 22 สิ งหาคม 2549
2.1 ตัวแทนนายจ้าง จํานวน 1 คน เป็ นประธานคณะกรรมการ
2.2 ผูแ้ ทนระดับบังคับบัญชา จํานวน 4 คน นายจ้างเป็ นผูค้ ดั เลือก
2.3 ผูแ้ ทนระดับปฏิบตั ิการจํานวน 5 คน คัดเลือกโดยคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
2.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จํานวน 1 คน เป็ นกรรมการ และเลขานุการ
ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าว จะอยูใ่ นวาระคราวละ 2 ปี

3. การประชุ มคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
3.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย เดือนละหนึ่งครั้ง โดยแจ้งกําหนดการประชุม และระเบียบวาระการประชุม
ให้กรรมการทราบอย่างน้อยสามวันก่อนถึงวันประชุม และให้กรรมการเข้าประชุมตามที่กาํ หนด
3.2 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก นายจ้างต้องชี้แจ้งนโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน รวมถึงข้อกําหนดที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศนี้ต่อที่ประชุม
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3. การประชุ มคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน (ต่ อ)
3.3 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
และต้องมีกรรมการซึ่งเป็ นระดับบังคับบัญชา และผูแ้ ทนลูกจ้างระดับปฏิบตั ิการเข้าร่ วมประชุมด้วย
จึงจะเป็ นองค์ประชุมมติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสี ยงใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องรับผิดชอบที่จะทําทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะทําได้ เพื่อให้บุคคลและทรัพย์สินที่อยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมมีความปลอดภัย ผูบ้ งั คับบัญชาต้องแน่ใจว่า พนักงานแต่ละคนรู ้และเข้าใจวิธีการปฏิบตั ิ กฎข้อบังคับ
หลักปฏิบตั ิความปลอดภัยของงานในอาชีพของแต่ละคน
แนวทางต่อไปนี้ จะช่วยให้ผบู ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามความรับผิดชอบ
1. ออกคําสัง่ ให้ทาํ งานอย่างชัดเจน และไม่ทาํ ให้เข้าใจผิด
2. ทํางานด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด
3. ให้ใช้แต่เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ปลอดภัยเท่านั้น
4. รู ้และให้ใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายที่เหมาะแก่งานนั้น ๆ
5. ดูแลให้ใช้ระบบใบอนุญาตความปลอดภัยอย่างกวดขัน
6. รักษาให้สถานที่ทาํ งานสะอาดเรี ยบร้อย
7. สอบสวนอุบตั ิเหตุท่ีเกิดแก่พนักงานหรื อเครื่ องใช้ทนั ที และทํารายงานอุบตั ิเหตุน้ นั ๆ
โดยถูกต้องและรวดเร็ ว
8. บังคับการผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบตั ิทางด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และป้ องกันอัคคีภยั ในโรงกลัน่ นํ้ามัน

หน้ าทีข่ องพนักงานทุก ๆ คน
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. รู ้เรื่ องกฎระเบียบ ข้อบังคับ และระเบียบวิธีการปฏิบตั ิทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและป้ องกัน
อัคคีภยั เป็ นอย่างดี
2. ทํางานในลักษณะที่ป้องกันมิให้เกิดอุบตั ิเหตุแก่ตนเอง เพื่อนร่ วมงาน ตลอดจนเครื่ องใช้และทรัพย์สิน
ของโรงกลัน่ นํ้ามัน
3. แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตนทราบถึงการกระทําหรื อปฏิบตั ิการที่ไม่ปลอดภัย หรื อสภาพไม่
ปลอดภัยที่ตนพบเห็นในโรงกลัน่ นํ้ามัน เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป
4. ใช้เครื่ องป้ องกันอันตราย และเครื่ องรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมที่มีไว้เพื่อป้ องกันอันตรายแก่
พนักงานและเครื่ องใช้อย่างถูกต้อง
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5. ไม่เคลื่อนย้าย วางผิดที่ ทําความบุบสลาย ทําลายหรื อขัดขวาง เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ความปลอดภัย
หรื อเครื่ องใช้อื่น ๆ ที่มีไว้เพื่อป้ องกันอันตรายแก่พนักงานและเครื่ องใช้
6. แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตนทราบทันทีถึงอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวกับตนเอง หรื อที่ตนพบเห็น
ไม่วา่ จะเล็กน้อยสักเพียงไรก็ตามจะพิจารณาว่า พนักงานแต่ละคนมีทศั นคติในการรักษาความ
ปลอดภัยมากหรื อน้อยเพียงไร ในรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของพนักงานผูน้ ้ นั

ความปลอดภัยของพนักงานใหม่
จะแจ้งให้พนักงานใหม่ทุก ๆ คนทราบกฎข้อบังคับของบริ ษทั เรื่ องความปลอดภัย เมื่อเข้ามาปฏิบตั ิงาน
ในโรงกลัน่ นํ้ามันเป็ นครั้งแรก เรื่ องดังกล่าวนั้น ได้แก่ ห้ามสู บบุหรี่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ระเบียบการ
ขอใบอนุญาต วิธีการป้ องกันอุบตั ิเหตุ วิธีปฏิบตั ิกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น และเรื่ องการรักษาความปลอดภัยที่สาํ คัญ ๆ อื่น ๆ
และต้องเข้ารับการอบรมในหัวข้อ HSE Briefing ให้พนักงานใหม่สอบถามผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตน หากสงสัย
วิธีการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตน

การตรวจสอบความปลอดภัย
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องดูแลตรวจสอบบริ เวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนบ่อย ๆ ให้ทาํ ตามระเบียบรักษา
ความปลอดภัยทุกประการ นอกจากนี้ แผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ป้ องกันและระงับอัคคีภยั โดยผูต้ รวจสอบ
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยจะทําการสุ่ มตรวจอย่างสมํ่าเสมอ

การปฐมพยาบาล
สถานพยาบาลตั้งอยูท่ ี่อาคารสํานักงานในโรงกลัน่ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผูบ้ าดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยในการ
ทํางานตลอด 24 ชัว่ โมง (หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิ น 2888)

คําสั่ งในการปฏิบัตงิ าน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการกลัน่ จะออกคําสัง่ ปฏิบตั ิงาน เพื่อประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยในการทํางานของหน่วยผลิต
หน่วยผลิตกําลัง หน่วยเคลื่อนย้ายนํ้ามัน และหน่วยงานภายนอกหน่วยกลัน่

Issue/Revision No: 07/00

Issue Date: 30/06/14

Page No: 12 of 41

Code No: QMOS-SSM-02
SAFETY GUIDELINES MANUAL

เอกสารฉบับนี้อนุญาตให้นาํ ไปใช้งานได้ไม่เกิน 24 ชัว่ โมงนับจากที่ได้ทาํ การจัดพิมพ์ วันที่ 14/11/14 เวลา 10:52 น.

QSHE

บทที่ 2
การจัดระบบการดับเพลิง

--------------รองกรรมการอํานวยการ-ด้ านโรงกลัน่
มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม สัง่ การที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานในโรงกลัน่ นํ้ามัน

ผู้จัดการฝ่ ายผลิต/ผู้เข้ าเวรฝ่ ายผลิต (Ref. No. 2: Operation co-ordinator)
มีหน้าที่รับผิดชอบสายงานการผลิตในโรงกลัน่ และดับเพลิง ณ สถานที่ต้ งั

ผู้จัดการ-อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ให้คาํ แนะนําหน่วยดับเพลิง ณ ที่เกิดเพลิงไหม้ ช่วยเหลือผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตในการดับเพลิง และรับผิดชอบ
ในการจัดหาอุปกรณ์การดับเพลิงต่าง ๆ ให้

หน่ วยดับเพลิง
ทีมดับเพลิงหลัก
ทีมนี้ ประกอบด้วยพนักงานของแต่ละกะดังต่อไปนี้
1. ผูจ้ ดั การกะ Shift Manager (SM หัวหน้าทีม)
2. พนักงานฝ่ ายผลิตที่มีรายชื่อในทีมดับเพลิงประจําปี อีกไม่นอ้ ยกว่า 10 คน
ทีมดับเพลิงสํ ารอง
ประกอบด้วยพนักงานและ รปภ. ที่มีรายชื่อในทีมดับเพลิงประจําปี อีกไม่นอ้ ยกว่า 10 คน
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การฝึ กดับเพลิง
พนักงานทีมดับเพลิง มีหน้าที่เข้ารับการฝึกดับเพลิง ซึ่งจะจัดขึ้นตามแผนฝึ กประจําปี ทุกคนต้องเรี ยนรู ้
ถึงความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการหรื อเครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และจะต้องเข้ารับการฝึ กดับเพลิงเป็ นประจําตาม
ตารางการฝึกประจําปี

การปฏิบตั ิการในกรณีเพลิงไหม้
ถ้ าเพลิงไหม้ ต้ องทําการดังต่ อไปนีท้ นั ที
1. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น โดยแจ้งกับผูด้ ูแลพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ หรื อกดปุ่ มแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อยูใ่ น
บริ เวณนั้น
2. พยายามดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นบริ เวณนั้น อย่างถูกวิธีการดับเพลิง
3. ถ้าเพลิงมีลกั ษณะว่าจะดับไม่ได้ ให้เปิ ดหวูดสัญญาณไฟไหม้ แต่ตอ้ งพยายามดับเพลิงต่อไป เมื่อเปิ ด
หวูดสัญญาณไฟไหม้แล้ว หน่วยดับเพลิงและทีมดับเพลิงต่าง ๆ จะเข้าทําการดับเพลิงตามแผนป้ องกัน
และระงับอัคคีภยั ของโรงกลัน่ (MQOS-SSM-01) โดยใช้แนวปฏิบตั ิการระงับสถานการณ์เหตุฉุกเฉิ น
(MQOS-STD-05)
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บทที่ 3
กฎเรื่องรักษาความปลอดภัยทัว่ ไป

------------------การสู บบุหรี่
ภายในโรงกลัน่ จะไม่อนุญาตให้มีการสู บบุหรี่ เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน สถานที่ที่อนุญาตให้สูบ
บุหรี่ ได้จะอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยและจะต้องได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูม้ ีอาํ นาจลงในระบบ
ใบอนุญาตความปลอดภัยในการทํางานเท่านั้น และผูส้ ู บบุหรี่ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อควรระวังที่ระบุอยูใ่ นใบอนุญาต
อย่างเคร่ งครัด

อุปกรณ์ ทที่ าํ ให้ ไฟติด
ห้ามมิให้นาํ เครื่ องใช้ที่ทาํ ให้ไฟติด เช่น โคมไฟที่ปราศจากเครื่ องกําบัง ไม้ขีดไฟทุกชนิด ไฟแช็ก
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ไม่มีเครื่ องกําบังเปลวไฟ ฯลฯ เข้าภายในบริ เวณเขตหวงห้ามของโรงกลัน่ นํ้ามัน เว้นแต่จะมี
ใบอนุญาตอันเหมาะสมออกให้
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ใบรับรองความปลอดภัยในการทํางาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบวิธีปฏิบตั ิหมายเลข MQOS-SPR-04)
งานที่ทาํ ในโรงกลัน่ นํ้ามัน ต้องมีใบรับรองความปลอดภัย/ใบอนุญาตให้ทาํ งานออกให้ เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานและเครื่ องใช้
โดยทัว่ ไปแล้ว ต้องออกใบอนุญาตให้ทาํ งานเสี ยก่อน จึงจะลงมือทํางานซ่อมบํารุ งรักษาทุกชนิดได้ แต่
อาจจะต้องมีใบรับรองความปลอดภัยในการทํางาน และใบอนุญาตใช้ไฟด้วย แล้วแต่ลกั ษณะของงาน งานขุดดินก็
ต้องมีใบรับรองความปลอดภัยในการทํางาน และใบอนุญาตขุดดิน งานที่ตอ้ งมีใบอนุญาตในบริ เวณต่าง ๆ ทุก
บริ เวณในเขตของโรงกลัน่ นํ้ามัน ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ลักษณะของงาน

เครื่องมือ
และอุปกรณ์ ทใี่ ช้

งานนอกปฏิบตั ิการใน
บริ เวณ “เขตไวไฟ”

เครื่ องมือที่ไม่ใช้
ความร้อน

งานนอกปฏิบตั ิการใน
บริ เวณ ที่จาํ กัด
งานนอกปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับ เครื่ องใช้ ซึ่งยัง
ไม่ได้แยกอยู่ โดดเดี่ยว
หรื อปลดปล่อย
แรงดันแล้ว เมื่อต้องปิ ด
เครื่ องใช้น้ นั
งานทุกอย่างที่ทาํ ในทุก
บริ เวณ

เครื่ องมือที่ไม่ใช้
ความร้อน
เครื่ องมือที่ไม่ใช้
ความร้อน

ใบอนุญาตให้ทาํ งาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะไม่ออกใบอนุญาต สําหรับใช้
และใบรับรอง
ฆ้อน หรื อเครื่ องมือที่ใช้สกัด จนกว่าจะออก
ความปลอดภัยกําหนดให้มี ใบรับรองความปลอดภัยให้ก่อนแล้ว
ใบรับรองความปลอดภัย
ใบอนุญาตให้ทาํ งาน
ใบรับรองความปลอดภัย
ใบอนุญาตให้ทาํ งาน

เครื่ องใช้ที่เกิด
เปลวไฟหรื อ
ประกายไฟ

ใบรับรองความปลอดภัย
ใบอนุญาตใช้ไฟ
ใบอนุญาตให้ทาํ งาน
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รถที่ใช้ถนนของโรงกลัน่ นํ้ามัน ไม่ตอ้ งมี
ใบรับรองความปลอดภัย แต่หา้ มมิให้รถเข้า
บริ เวณหน่วยกลัน่ และบริ เวณถัง เว้นแต่
จะให้ออกใบรับรองความปลอดภัย และ
ใบอนุญาตที่สมบูรณ์แล้ว
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หมายเหตุ : บริ เวณซึ่งเป็ นเขตไม่จาํ กัดเรื่ องไฟฟ้ า และไม่ตอ้ งขอใบอนุญาตสําหรับทํางานไฟฟ้ า อันเป็ นงาน
ประจําในบริ เวณดังกล่าวนี้ คือ ภายในอาคารตึกสํานักงาน สถานพยาบาล โรงอาหาร ศูนย์ฝึกอบรม

วิธีการออกและใช้ ใบอนุญาตให้ ทาํ งาน
ใบอนุญาตให้ทาํ งานประสงค์จะป้ องกันมิให้เข้าใจผิดกันระหว่างบุคคลผูอ้ นุมตั ิให้ทาํ งาน และเตรี ยมมอบ
งานกับบุคคลผูท้ าํ งาน หัวหน้ากะของบริ เวณซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ หรื อเจ้าหน้าที่สูงกว่านั้นในแผนกนั้น หรื อบุคคล
ที่ได้รับแต่งตั้งไว้ โดยเฉพาะเป็ นผูท้ าํ และลงลายมือชื่อในใบอนุญาตให้ทาํ งาน ใบอนุญาตให้ทาํ งานต้องอธิบาย
รายละเอียดแน่นอนว่า ได้มอบเครื่ องอุปกรณ์อะไรให้ทาํ และจะทํางานอะไร
เมื่อรับมอบเครื่ องใช้หรื ออุปกรณ์ใดๆ ผูข้ อใบอนุญาตให้ทาํ งานและผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบต้องลงลายมือชื่อ
บนใบอนุญาตให้ทาํ งานนั้น เพื่อดูแลแยกเครื่ องใช้หรื ออุปกรณ์ออกต่างหากให้แก่ผขู ้ อ ห้องควบคุมโรงงานจะเก็บ
คู่ฉบับ ของใบอนุญาตให้ทาํ งานไว้ในทะเบียน
บุคคลทุก ๆ คนที่ทาํ งานนอกปฏิบตั ิการ มีหน้าที่รับผิดชอบอ่านใบอนุญาตให้ทาํ งานก่อนลงมือทํางาน
ให้เข้าใจ แน่ชดั เสี ยก่อนว่าได้รับมอบเครื่ องใช้อะไร มีคาํ เตือนพิเศษอะไรบ้างในใบรับรองความปลอดภัย หรื อ
ใบอนุญาตให้ทาํ งาน ซึ่งจะต้องทําตามในเวลาทํางานนั้น บุคคลนั้นต้องลงลายมือชื่อในใบอนุญาตให้ทาํ งาน
อีกครั้งหนึ่ง เพือ่ แสดงว่าตนได้อ่านและเข้าใจข้อความในเอกสารนั้นแล้ว
เมื่อทํางานเสร็ จแล้ว บุคคลเดียวกันที่ขอใบอนุญาตให้ทาํ งาน ถ้ายังอยูห่ รื อบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมตั ิ ต้องคืน
เครื่ องใช้น้ นั โดยลงลายมือชื่อบนคู่ฉบับของใบอนุญาตให้ทาํ งาน ที่เก็บไว้ในห้องควบคุมของฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ต้องไม่ให้ นําเครื่ องใช้ออกใช้งานอีกจนกว่าจะมัน่ ใจว่าได้ส่งงานกลับเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
โดยทัว่ ไป ใบอนุญาตให้ทาํ งาน มีอายุใช้ได้เฉพาะวันหรื อช่วงระยะเวลาที่ออกให้เท่านั้น แต่สาํ หรับงานที่
จะต้องทําบนเครื่ องใช้ที่ แยกออกต่างหากแน่นอนแล้ว จะออกใบอนุญาตให้ทาํ งาน ให้มีอายุตลอดระยะเวลาที่
เครื่ องใช้น้ นั ยังคงแยกอยูต่ ่างหากก็ได้
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วิธีการออกและใช้ ใบรับรองความปลอดภัยในการทํางาน
ก่อนออกใบรับรองความปลอดภัย ต้องมีลายมือชื่อลงไว้ 3 ราย ผูล้ งลายมือชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของ
บุคคลเหล่านั้น มีดงั ต่อไปนี้
ผู้ขอ (APPLICANT) คือ พนักงานผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบของแผนกซึ่งทํางานนั้น ในกรณี ที่เป็ นผูร้ ับเหมา
ต้องผ่านการอบรมในหัวข้อระบบใบอนุญาตในการทํางาน ผูข้ อต้องดูแลให้บุคคลผูท้ าํ งานปฏิบตั ิตามคําเตือนทุก
อย่างที่ใบรับรองความปลอดภัยแจ้งไว้
ผูข้ อต้องดูแลว่า ผูถ้ ือ (BEARER) ใบรับรองความปลอดภัย ในกรณี ที่เป็ นพนักงานของผูร้ ับเหมา
รู ้ภาษาอังกฤษ อ่านออก และเข้าใจข้อความในใบรับรองความปลอดภัยนั้น ถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษจะต้องอ่าน และ
อธิบายข้อความในใบอนุญาตให้ผถู ้ ือเข้าใจและลงลายมือชื่อร่ วมกับผูถ้ ือด้วย
วิศวกรควบคุมงาน (AE) ต้องลงลายมือชื่อในใบรับรองความปลอดภัย เพือ่ รับรองว่าเครื่ องใช้ที่เกี่ยวข้อง
นั้น ในทางเทคนิคมีความปลอดภัยแก่งานที่จะต้องทํา คํารับรองนี้รวมถึง
ก) รับรองว่าเครื่ องใช้ เช่น เครื่ องจักรเชื่อมโลหะ เครื่ องอัดลม เครื่ องจักรกลยกของ เครื่ องจักร สําหรับ
ขุด ฯลฯ ซึ่งจะนํามา ณ สถานที่ต้ งั นั้น มีความปลอดภัยแก่งานที่จะต้องทํา คํารับรองนี้อาจรวมทั้ง
ข) ในกรณี ที่แน่ใจว่า ได้ดูแลแยกออกจากกันต่างหาก ทั้งทางเครื่ องกลและไฟฟ้ า ตามวิธีการที่ กําหนดไว้

ผู้ควบคุมความปลอดภัยฝ่ ายผลิต (AGSI)
AGSI ต้องทดสอบตามที่จาํ เป็ น และรับรองสภาพที่ตนพบโดยขีดฆ่าคําใด ๆ ที่ไม่ใช้บนด้านหน้าของ
ใบรับรองความปลอดภัย ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในใบรับรองความปลอดภัย AGSI จะแจ้งให้ระมัดระวังไว้ก่อน
อย่างไรบ้าง ถ้าไม่มีสิ่งใดต้องระมัดระวัง ไว้ก่อนเป็ นพิเศษ AGSI ต้องใส่ คาํ ว่า “ไม่มีสิ่งใดต้องระวังไว้ก่อนเป็ นพิเศษ”
AGSI มีหน้าที่สาํ คัญอย่างหนึ่งคือ ไม่ยอมลงลายมือชื่อในใบรับรองความปลอดภัย จนกว่าจะมัน่ ใจทดสอบ
บรรยากาศแล้วไม่มีแก๊สพิษหรื อแก๊สไวไฟในเวลาทดสอบ และได้ระวังไว้ก่อนทุกทางที่จาํ เป็ น ให้บรรยากาศ
คงปราศจากแก๊สดังกล่าวตลอดเวลาทํางานที่ออกใบรับรองความปลอดภัย ทั้งต้องให้วิศวกรควบคุมงานลงลายมือชื่อ
ในใบรับรองความปลอดภัยนั้นแล้วด้วย
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วิธีการออกและใช้ ใบอนุญาตใช้ ไฟ
ต้องมีใบอนุญาตใช้ไฟสําหรับงานทุกอย่างที่ใช้เครื่ องใช้ที่ทาํ ให้เกิดเปลวไฟหรื อประกายไฟ ต้องทําตาม
วิธีการอย่างเดียวกันกับเรื่ องใบรับรองความปลอดภัยที่ได้กล่าวไว้โดยย่อแล้วนั้น ยกเว้นแต่ AGSI ต้องให้ผมู ้ ีอาํ นาจ
หน้าที่ลงลายมือชื่อในใบอนุญาตใช้ไฟในเขตของตน ซึ่งเป็ นเขตที่จะทํางานนั้น โดยลงลายมือชื่อในต้นฉบับและ
สําเนาทั้งสามฉบับของใบรับรองความปลอดภัยเสี ยก่อน

ใบอนุญาตให้ ขุด (Digging Permit)
ถ้าจะขุดดินไม่วา่ ณ ที่ใดในบริ เวณโรงกลัน่ นํ้ามัน หรื อจะทุบคอนกรี ตหรื อ พื้นอิฐที่มีอยูแ่ ล้วจะต้องขอ
ใบอนุญาตขุดดินเสี ยก่อน ในการนี้ ควรยืน่ แผนผังหรื อภาพสเกตซ์ของบริ เวณที่ทาํ งานมาพร้อมกับใบอนุญาตขุดดิน
ให้วิศวกรไฟฟ้ า/อุปกรณ์การวัด และนายช่างฝ่ ายเครื่ องกล/โยธา บ่งชี้วา่ มีสายเคเบิลใต้ดิน สายสัญญาณ ท่อทางฝัง
ดิน หรื อท่อระบายอยูห่ รื อไม่ และจําเป็ นจะต้องป้ องกันไว้ก่อนอย่างไรบ้าง เมื่อได้รับใบอนุญาตขุดที่ได้รับอนุมตั ิ
แล้ว ผูข้ อจึงจะขอใบรับรองความปลอดภัยเป็ นขั้นต่อไป แล้วขอใบอนุญาตให้ทาํ งานเป็ นขั้นสุ ดท้าย ตามปกติจะมี
ผูร้ ับเหมาขุดดิน ใบอนุญาตขุดดิน จะต้องมีผคู ้ วบคุมของผูร้ ับเหมาลงลายมือชื่อกํากับด้วย และบุคคลผูน้ ้ ี ควรเข้าใจ
เรื่ องการป้ องกันและขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดีดว้ ย

ระยะเวลาทีใ่ ช้ บังคับ ต่ ออายุ ยกเลิก และเพิกถอนใบรับรองความปลอดภัยต่ าง ๆ
การกําหนดอายุ
AGSI เป็ นผูก้ าํ หนดอายุของใบรับรองความปลอดภัย โดยทัว่ ไปใบรับรองความปลอดภัยกําหนดให้มีอายุ
อย่างมากที่สุด 7 วัน จะกําหนดอายุมากกว่า 7 วันก็ได้ เช่น งานระหว่างปิ ดซ่อมโรงงานหรื อก่อสร้างหน่วยงานใหม่
และในกรณี ที่งานนั้นไม่แล้วเสร็ จ ให้ดาํ เนินการต่ออายใบรับรองนั้น โดย AGSI หรื อ Mgt. เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
เป็ นกรณี พิเศษ

การต่ ออายุ
ผูข้ อมีหน้าที่ดูแลมิให้ใบรับรองความปลอดภัยขาดอายุ ผูข้ อจะต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยได้ โดยยืน่
ต้นฉบับและสําเนาของวิศวกรควบคุมงานต่อ AGSI เจ้าของบริ เวณที่ทาํ งานนั้น หาก AGSI / Mgt. ตรวจสอบสถานที่
ทํางานแล้ว เห็นว่าควรต่ออายุใบรับรองความปลอดภัย AGSI ก็จะทําการต่ออายุให้

การยกเลิก
ถ้าหมดความจําเป็ นที่จะใช้ใบรับรองความปลอดภัยที่ยงั ไม่หมดอายุ ให้คืนตามวิธีการเดียวกันกับวิธีการคืน
ใบรับรองความปลอดภัยที่หมดอายุ ยกเว้นแต่ให้ประทับตรา “ยกเลิก” บนเอกสารนั้น
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การเพิกถอน (หยุดทํางาน)
ในกรณี ที่ตรวจพบว่าสถานที่/อุปกรณ์/วิธี/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานไม่ปลอดภัยต่อการทํางาน ให้ AE หรื อ
AGSI หรื อ ASM หรื อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความปลอดภัยฯ ระงับการทํางานดังกล่าวได้ จนกว่าจะมีการแก้ไขให้
ถูกต้อง และปลอดภัยฯ จึงอนุญาตให้ทาํ งานต่อไปได้

งานสิ้นสุ ด
เมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน Applicant จะต้องทําการปิ ดงานใบรับรองความปลอดภัย (Safety Permit) และ
ใบอนุญาตให้ทาํ งาน (Clearance Certificate) ในระบบ E-Permit

กฎเรื่องความปลอดภัยเกีย่ วกับไฟฟ้า
1. เครื่ องใช้ไฟฟ้ ารวมถึงเครื่ องใช้ทุกอย่างที่ยกเคลื่อนที่ได้ ที่ขนส่ งได้ หรื อที่อยูบ่ นรถยนต์ ซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่ง
ของสิ่ งติดตั้งประจําที่ของโรงงานหรื อสถานที่ทาํ งาน ยกตัวอย่างเช่น ไฟฉาย ชุดเชื่อมโลหะ เครื่ องกําเนิด
ไฟฟ้ าเคลื่อนที่ เครื่ องมือยกเคลื่อนที่ได้ สายเคเบิลอ่อน สวิทซ์เกียร์ มอเตอร์ แบตเตอรี่ หรื อ เครื่ องใช้ที่ใช้
ไฟฟ้ าสายเมน ฯลฯ
2. เครื่ องมือไฟฟ้ า ต้องใช้แรงดันไฟฟ้ าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบใบรายงาน
อุปกรณ์เครื่ องมือสําหรับใบรับรองความปลอดภัย (Equipment List for Safety Permit) MQOS-SFR-02
3. ต้องให้นายช่างแผนกไฟฟ้ า/อุปกรณ์การวัด ตรวจสอบในประเภทของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกๆ อย่างเสี ยก่อน
จึงจะนําไปใช้ได้
4. เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องมือไฟฟ้ าที่ยกเคลื่อนที่ได้ และโคมไฟฟ้ ามือถือทุก ๆ อย่างที่ใช้ในโรงกลัน่ นํ้ามัน
ต้องมีใบรับรองความปลอดภัยและใบอนุญาตใช้ไฟออกให้ (ข้อนี้ไม่ใช้บงั คับแก่เครื่ องใช้ไฟฟ้ าซึ่งติดตั้ง
ประจําที่ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของโรงกลัน่ นํ้ามัน)
5. ไฟฉายทุกๆ ชนิดที่ใช้ในโรงกลัน่ นํ้ามัน ต้องเป็ นชนิดที่บริ ษทั เห็นชอบ และลักษณะการสร้างปลอดภัย
อยูใ่ นตัว ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ห้ ามมิให้ ใช้ ชนิดอืน่ ๆ ขอเบิกไฟฉายที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนี้ได้
จากแผนกวัสดุ
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6. ผูใ้ ช้ตอ้ งบํารุ งรักษาเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิดที่ใช้อยู่ ณ สถานที่ทาํ งานให้มีสภาพดีใช้งานได้ปลอดภัย
ทุกเมื่อ และต้องตัดออกจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ าในเวลาที่ไม่ใช้ตอ้ งให้ช่างไฟฟ้ าที่มีความสามารถ
ของโรงกลัน่ นํ้ามันเป็ นผูต้ ่อไฟฟ้ าทุกๆ แห่งที่จะเข้าสู่ ระบบไฟฟ้ าของโรงกลัน่ นํ้ามัน หรื อเป็ นผูค้ วบคุม
การต่อโดยใกล้ชิด
7. ต้องเอาใจใส่ ดูแลสายเคเบิลอ่อน (เช่น ในเครื่ องเชื่อมโลหะ) ชิ้นส่ วนที่บอบบางหรื อแตกหักง่าย เช่น
ครอบโคมไฟฟ้ า สวิทซ์ และเครื่ องใช้ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟให้อยูใ่ นสภาพดี และขนยกได้โดย
ปลอดภัยเป็ นพิเศษ
8. ให้ใช้หม้อนํ้ายาดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรื อ ผงเคมีแห้งดับเพลิงที่เกิดกับ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า หรื อ
ที่ใกล้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ห้ ามมิให้ ใช้ นํา้ ดับเป็ นอันขาด

ข้ อบังคับเรื่อง การขนส่ ง การจราจร และการใช้ ป้ันจั่น
1. รถบรรทุก (ล้อยาง) ต้องต่อสายดินก่อนขน หรื อถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตัวถังกับคัซซีลข์ องรถบรรทุก
หรื อล้อเลื่อนจะต้องต่อติดกันให้เป็ นสื่ อที่ดี ต้องต่อสายเคเบิลเชื่อมของหัวจ่ายบรรจุน้ าํ มัน และสายท่อเข้า
กับถังก่อนเปิ ดฝาบรรจุน้ าํ มัน และสายท่อต้องยาวพอที่จะหย่อนถึงก้นถัง
2. ห้ามมิให้ขนส่ งผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเบาในถังที่ไม่มีฝาปิ ด
3. ก) รถทุก ๆ คัน แล่นในบริ เวณโรงกลัน่ นํ้ามันด้วยความเร็ วไม่เกินตามเครื่ องหมายจราจรที่กาํ หนดไว้
และผูข้ บั ขี่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายจราจรโดยเคร่ งครัด
ข) รถทุก ๆ คัน ควรจอดไว้ในที่ที่เหมาะสมเสมอ โดยมิให้กีดขวางถนน ไม่ควรจอดขวางหน้าหัวต่อ
นํ้าดับเพลิง ที่แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ ทางเข้าออก ทางแยก รถดับเพลิง และเครื่ องอุปกรณ์ดบั เพลิง
ทุกชนิด ไม่ควรถอดกุญแจสตาร์ทออกหรื อล๊อคประตูรถ ควรดึงเบรคมือไว้
ค) ห้ามมิให้ขบั รถที่มีระบบไอเสี ยบกพร่ องในบริ เวณโรงกลัน่ นํ้ามัน
ง) ผูข้ บั รถทุกๆ คนต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งไม่หมดอายุสาํ หรับรถประเภทนั้นๆ
จ) ต้องบํารุ งรักษารถทุกๆ คันอย่างถูกต้อง ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย และใช้การได้ปลอดภัยทุกเมื่อ
ฉ) ไม่ควรทิ้งรถไว้โดยปล่อยให้เครื่ องยนต์เดินอยู่ และไม่ควรเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงในขณะที่เครื่ องยนต์
เดินอยูเ่ ช่นกัน
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ช) รถทุก ๆ คัน เครื่ องเชื่อมโลหะ เครื่ องอัดลม ที่อยูบ่ นล้อเลื่อน ฯลฯ ที่จะใช้ในบริ เวณโรงงานต้อง
ติดเครื่ องป้ องกันลูกไฟที่ท่อไอเสี ย
ซ) ต้องผูกมัดของทุก ๆ อย่างที่บรรทุกบนรถอย่างมัน่ คง และของบรรทุกที่ยนื่ ลํ้าออกนอกตัวรถ
ต้องมีเครื่ องหมายแสดงไว้อย่างเหมาะสม
ฌ) ห้ามมิให้รถต่าง ๆ เข้าสู่ ถนนที่ปิดกั้นด้วยเครื่ องกีดขวาง เช่น โซ่ หรื อเครื่ องหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่
โดยไม่มีใบรับรองความปลอดภัย
ญ) ห้ามมิให้รถบรรทุกของเกินกําลัง ผูโ้ ดยสารทุกคนต้องนัง่ ลงบนพื้นรถ ขณะที่รถแล่น
ฎ) อนุญาตให้ใช้จกั รยานสองล้อได้แต่บนถนนที่กาํ หนดไว้อย่างชัดเจน ในบริ เวณโรงกลัน่ นํ้ามันและ
บริ เวณหน่วยผลิต
ฏ) ในเวลาขับรถปั้ นจัน่ ต้องยึดปั้นจัน่ ให้มนั่ คง ต้องยึดขอให้อยูก่ บั ที่ และผูช้ ่วยต้องคอยสัง่ การจราจร
ฐ) ห้ามมิให้ขบั รถขนส่ งใด ๆ ภายในหน่วยผลิต/หน่วยผลิตกําลังไฟฟ้ า หรื อในย่านถังนํ้ามันโดยไม่มี
ใบอนุญาต
ฒ) การขนส่ งถังแก๊สเปล่าหรื อเต็ม
1. ถ้าขนถังแก๊สโดยวางนอน
ก. ถ้ารถมีกระบะข้าง ถังแก๊สต้องตํ่ากว่าขอบบนของกระบะข้างอย่างน้อยที่สุด 4 นิ้ว หรื อ
ข. ถ้ารถไม่มีกระบะข้าง ต้องผูกมัดถังแก๊สให้มนั่ คง ต้องมีลิ่มและไม้ยนั กันมิให้ถงั แก๊สกลิ้ง
ทั้งสองกรณี
2. ถ้าขนถังแก๊สโดยการวางตั้ง ต้องรัดหรื อล่ามด้วยโซ่ เพือ่ ป้ องกันมิให้ถงั แก๊สล้มลง
3. ถ้าขนถังแก๊สด้วยรถที่มีฝาปิ ด ต้องลงกลอนประตูให้มนั่ คง
4. ต้องหมุนเกลียวฝาปิ ดถังแก๊สให้เรี ยบร้อย
5. ไม่ควรให้ถงั แก๊สหล่นหรื อกระทบกันเองอย่างแรง
6. ห้ามมิให้ขนส่ งถังอ๊อกซิเจนบนรถคันเดียวกันกับถังไฮโดรเจน เอเซทีลีน หรื อ
แก๊สปิ โตรเลียมเหลว
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ถังแก๊ ส
การเก็บรักษา
1. ต้องเก็บรักษาถังแก๊สทุกถังให้พน้ จากแสงแดดที่ส่องถูกโดยตรง และให้พน้ จากที่กาํ เนิดความร้อน
และไฟฟ้ า
2. ควรเก็บรักษาถังแก๊สต่อไปนี้โดยวางตั้งขึ้น ห้ามมิให้วางทับกัน และต้องรัดขึงให้เรี ยบร้อย มิให้ลม้ ลง
คือ เอเซทีลีน อาร์กอน แอมโมเนีย คลอรี น และแก๊สปิ โตรเลียมเหลว
3. ถ้าจะวางกองถังออกซิเจน ไนโตรเจน และอาร์กอน โดยวางนอนทับกัน ต้องวางให้พน้ พื้นดินและ
ต้องใส่ ลิ่มให้เรี ยบร้อย
4. ควรเก็บรักษาถังแก๊สต่อไปนี้แยกไว้ต่างหากจากกันคือ เอเซทีลีน อ๊อกซิเจน ไฮโดรเจน กล่าวคือ วัสดุ
ที่อาจทําปฏิกิริยาต่อกัน ต้องแยกห่างหากจากกัน ในการเก็บต้องไม่เก็บรักษาถังแก๊สเหล่านี้ไว้รวมกับ
ถังแก๊สเฉื่ อย
5. ห้ามมิให้ปิดถังแก๊สเพื่อป้ องกันแสงแดด โดยใช้ผา้ ใบอาบนํ้ามันหรื อเครื่ องปิ ดบังอื่น ๆ
6. ต้องเก็บถังแก๊สและข้อต่อต่าง ๆ เช่น เครื่ องควบคุม ท่อยาง หัวฉี ด ให้พน้ จากนํ้ามัน หรื อจาระบี

วิธีการปฏิบัติ
1. ถังแก๊สทุกถังที่ใช้ในบริ เวณอื่น ๆ ยกเว้นที่มีการออกแบบติดตั้งถาวร ควรติดตั้งอยูบ่ นรถพ่วง
(เช่น รถพ่วง 2 ล้อ) เพื่อจะได้เคลื่อนย้ายถังแก๊สเหล่านี้ได้สะดวก ในกรณี ฉุกเฉิ น
2. หน้าปัทม์สาํ หรับวัดแรงดันของถังแก๊สอ๊อกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน หรื อไฮโดรเจน ควรมี
หน้าปัทม์อ่านได้ไม่ต่าํ กว่า 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (210 บาร์)
3. หน้าปัทม์วดั แรงดันของถังแก๊สเอเซทีลีน ควรมีหน้าปัทม์อ่านได้ไม่นอ้ ยกว่า 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
(42 บาร์)
4. เจ้าของเครื่ องควรตรวจสอบ เครื่ องควบคุม และหน้าปัทม์วดั แรงดันทุกเครื่ องอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
เพื่อให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
5. ใช้ท่อยางสี แดงเฉพาะกับแก๊สเอเซทีลีน ไฮโดรเจน แก๊สปิ โตรเลียมเหลว และแก๊สที่ติดไฟได้อื่น ๆ
และใช้ท่อยางสี ดาํ กับอ๊อกซิเจน ไนโตรเจน และอาร์กอน
6. ควรตรวจสอบท่อยางทุก ๆ 3 เดือน เพื่อให้ปราศจากรอยตัด แตก ไหม้ และชํารุ ดสึ กหรอและควร
ทดสอบแรงดันด้วย ควรใช้แต่ขอ้ ต่อมีเกลียวกับท่อยาง ห้ามมิให้ใช้ลวดรัดข้อต่อท่อยาง
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7. ห้ามมิให้หล่อลื่นวาล์วหรื อข้อต่อตัวใด ๆ และห้ามมิให้ทาสี ตะกัว่ แดง หรื อยาทาข้อต่ออย่างอื่นใดบน
วาล์ว หรื อข้อต่อเครื่ องควบคุมกําลังดัน
8. ไม่ควรใช้ขอ้ ต่อหรื อท่อที่ทาํ ด้วยทองแดงหรื อโลหะผสมใด ๆ ที่มีทองแดงมากกว่า 70% ทองแดงจะ
รวมกับเอเซทีลีนเป็ นสารประกอบที่ทาํ ให้เกิดการระเบิดได้
9. อย่าให้ถงั แก๊สสัมผัสกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ า หรื อสายไฟฟ้ าที่มีกระแสไฟฟ้ า เช่น สายเคเบิลเชื่อมโลหะ
10. กันถังแก๊สให้ห่างเสี ยจากประกายไฟ เปลวไฟ หรื อขี้เถ้า จากการเชื่อมและการตัดโลหะ
11. เมื่อไม่ใช้แก๊สหรื อเมื่อถังแก๊สว่างเปล่า ต้องปิ ดวาล์วของถังแก๊สทันที และปล่อยแรงดันออกจากท่อยาง
12. ปลดท่อยางและเครื่ องควบคุมออกจากถังแก๊สก่อนขนส่ งเสมอ
13. เมื่อไม่ใช้ถงั แก๊ส ต้องใส่ ฝาครอบเกลียวปิ ดป้ องกันถังแก๊สทุกถัง
14. ห้ามมิให้ขนยกถังแก๊สด้วยมือที่เปรอะเปื้ อนนํ้ามัน เพราะยากที่จะจับถังแก๊สได้โดยปลอดภัย
15. ควรย้ายถังแก๊สเปล่า หรื อถังแก๊สที่ไม่ใช้ออกไปจากสถานที่ทาํ งานทันที
16. ถ้าถังแก๊สเอเซทีลีนร้อนขึ้นโดยบังเอิญ หรื อร้อนเพราะระเบิดจากการที่ไฟแลบกลับ เพราะใช้
เครื่ องมือที่บกพร่ อง ต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ปิ ดวาล์ว ปลดเครื่ องควบคุม หรื อข้อต่ออื่น ๆ เอาถังแก๊ส ออกสู่ ที่โล่งภายนอกอาคารทันที
(แต่ให้ไกลจากที่มาของเปลวไฟ) และจุ่มนํ้า หรื อลดนํ้ามาก ๆ ให้เย็น พร้อมกันนั้น ให้เปิ ดวาล์วเต็มที่
และควรรดนํ้าให้เย็นจนกว่าแก๊สจะหมดถัง

นั่งร้ าน
1. ควรให้พนักงานที่ผา่ นการฝึกอบรมทางด้านการก่อตั้งนัง่ ร้านเป็ นผูก้ ่อตั้งนัง่ ร้าน
2. ต้องป้ องกันล่วงหน้ามิให้วสั ดุ หรื อเศษวัสดุตกในระหว่างก่อตั้ง หรื อระหว่างใช้งาน
3. ในระหว่างก่อตั้งหรื อรื้ อถอน ต้องหย่อนวัสดุและอุปกรณ์ทุกอย่างของนัง่ ร้านลงมาโดยปลอดภัย
ห้ามมิให้โยนลงมา และต้องแขวนหรื อรองรับชิ้นส่ วนทุก ๆ ชิ้นที่ยกหรื อหย่อนลงมาอย่างปลอดภัย
4. ต้องมีบนั ไดปี น พื้นพาด หรื อบันไดเหยียบ เป็ นทางเข้าสู่ PLATFORMS หรื อที่ทาํ งานอื่น ๆ ได้
โดยปลอดภัย
5. วิศวกรควบคุมงาน ต้องตรวจสอบนัง่ ร้านหลังจากก่อตั้งเสร็ จแล้ว หรื อก่ อนที่จะใช้นงั่ ร้านนั้น ๆ
พร้อมแขวนป้ ายอนุญาตใช้งานหรื อจัดทําแผนการตรวจสอบประจํา
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6. ต้องสร้างนัง่ ร้านให้แข็งแรงพอที่จะรับนํ้าหนักของวัสดุทุกอย่าง และคนทุกคนที่จะขึ้นไปทํางาน
7. วัสดุและอุปกรณ์ของนัง่ ร้าน ต้องเป็ นชนิดที่นายช่างวิศวกรโยธาอนุมตั ิ และต้องก่อตั้งนัง่ ร้านให้
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของไทย
8. ห้ามมิให้ใช้นงั่ ร้านไม้ในบริ เวณโรงกลัน่ นํ้ามัน

บันได
1. บันไดต้องทําด้วยเหล็กกล้าหรื ออาลูมิเนียม ห้ามมิให้ใช้บนั ไดที่ทาํ ด้วยไม้หรื อหวายในบริ เวณ
โรงกลัน่ นํ้ามัน
2. ห้ามมิให้ ใช้บนั ไดที่ชาํ รุ ดบกพร่ อง
3. ควรตรวจสอบบันไดทุกตัวก่อนใช้งานโดยผูค้ วบคุมงาน
4. เวลาใช้บนั ไดต้องผูกยึดและยึดขาให้มนั่ คง
4. ควรพาดบันไดโดยให้ฐานของบันไดห่างจากจุดตั้งฉากที่รองรับประมาณ 1/4 ของความสู งของที่
รองรับ และปลายด้านบนของบันไดอยูส่ ู งกว่าที่รองรับตอนบนอย่างน้อยที่สุด 3 ฟุต ถ้าทําได้
6. ไม่ควรพาดบันไดไว้กบั หน้าประตูซ่ ึงเปิ ดเข้าหาบันไดนั้น ไม่ควรพาดบันไดยันกระจกหน้าต่างหรื อ
ท่อทางผลิตขนาดเล็ก ๆ หรื อใกล้กบั สายไฟฟ้ า

การตัดด้ วยเปลวไฟและการเชื่อมโลหะ
1. งานตัดด้วยเปลวไฟและงานเชื่อมโลหะ ต้องมีใบอนุญาตใช้ไฟภายในโรงซ่อม ที่เชื่อมโลหะประจํา
หรื องานก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีใบอนุญาตพิเศษออกให้ และมีอายุใช้งานได้นาน
2. ควรป้ องกันล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อต่อที่ต่อความร้อนดังต่อไปนี้
ก) ต้องมีการตรวจสอบบริ เวณพื้นที่ของท่อ ถัง VESSEL ที่กาํ ลังใช้งานว่า มีความหนาเพียงพอที่จะ
เชื่อมข้อต่อเข้าด้วยกัน เพื่อป้ องกันการทะลุในขณะเชื่อม
ข) ใบรับรองความปลอดภัยต้องกําหนด ให้ป้องกันล่วงหน้า โดยให้แผนกตรวจ สอบวัดความหนา
ของผนังเสี ยก่อน
ค) แผนกตรวจสอบต้องทดสอบข้อต่อที่เชื่อมนั้นว่าบกพร่ องหรื อมีรูรั่วในรอยเชื่อมนั้น ก่อนที่จะ
ติดตั้งเครื่ องเจาะ
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3. ควรป้ องกันล่วงหน้าสําหรับงานเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ า ดังต่อไปนี้
ก) ต้องต่อสายเคเบิลสายกลับเข้ากับโลหะที่จะเชื่อม
ข) ห้ามมิให้ใช้ท่อผลิตอื่น ๆ เป็ นสายกลับ ยกเว้นแต่จะเชื่อมท่อนั้น
ค) ข้อต่อสายเคเบิลต้องไม่หกั งอ และต้องมีฉนวนที่มีสภาพดีหุม้ อยูโ่ ดยเรี ยบร้อย
ง) สายเคเบิลต้องไม่สมั ผัสกับท่อหรื อเครื่ องมือ และไม่วางพาดข้ามท่อที่ร้อน
จ) ต้องให้สายเคเบิลอยูเ่ หนือศีรษะเสมอ ห้ามพาดข้ามถนน
ฉ) เมื่อเสร็ จงานเชื่อมแล้ว ควรดับเครื่ องเชื่อมทุกเครื่ อง ปิ ดสวิทซ์ส่งกระแสไฟ ปลดสายเคเบิลออก
จากข้อต่อ และขดไว้ให้เรี ยบร้อย รวบรวมหัวเชื่อมและถอดออก
4. ควรป้ องกันล่วงหน้าสําหรับงานเชื่อม หรื อตัดโลหะด้วยแก๊ส ดังต่อไปนี้
ก) ควรวางถังแก๊สออกซิเจน-เอเซทีลีนให้ห่างจากงานน้อยที่สุด 15 ฟุต (5 เมตร) และป้ องกันมิให้
ประกายไฟหล่นลงถูกถังแก๊สนั้น หากเชื่อมเหนือระดับพื้นดิน
ข) ห้ามมิให้ใช้หวั ตัดด้วยเปลวไฟใกล้ถงั แก๊ส ออกซี-เอเซทีลีน
ค) ควรเก็บรักษาถังแก๊สไว้ในราวที่มีเข็มขัดหรื อโซ่ขึงรัดให้มนั่ คง
ง) ควรขนส่ งถังแก๊สบนรถพ่วงที่เหมาะสม ห้ามมิให้กลิ้งถังแก๊สไปบนพื้น
จ) สําหรับถังแก๊สที่อยูร่ ะหว่างขนส่ ง หรื อจะทิ้งไว้ไม่มีผดู ้ ูแลเป็ นเวลานาน ๆ ต้องปิ ดวาล์วใหญ่
ถอดท่อยางและข้อลดออก และขันเกลียวฝาปิ ดป้ องกันให้แน่น
ฉ) ท่อยางที่ใช้เชื่อมหรื อตัดโลหะด้วยแก๊ส ต้องเป็ นชนิดคุณภาพดี และผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่
รับผิดชอบในงานหรื อเครื่ องใช้ ควรตรวจท่อยางนั้นเป็ นประจําเมื่อไม่ใช้ควรขดและผูกให้เรี ยบร้อย
ช) ห้ามมิให้ใช้ไฟแช็คจุดหัวเชื่อมหรื อหัวตัด โดยไม่มีใบอนุญาตใช้ไฟ
ซ) ถ้าเชื่อม หรื อตัดโลหะในหอกลัน่ หรื อในถัง ฯลฯ ต้องมีที่ระบายอากาศพอสมควร
ฌ) ห้ามมิให้วางถังแก๊สไว้ภายในที่อบั ทึบ
ญ) ในระหว่างรับประทานอาหาร ฯลฯ ต้องย้ายท่อยางและหัวตัดด้วยเปลวไฟ ออกซี-เอเซทีลีน
ทุกชิ้นออกไปจากที่อบั ทึบ
ฎ) เมื่อทํางานเสร็ จแล้ว ต้องย้ายเครื่ องใช้ออกซี-เอเซทีลีนออกไปจากสถานที่ทาํ งาน
ฏ) ควรจะจุดไฟหัวเชื่อมภายนอกเวสเซิ่ล (Vessel), ถัง หรื อที่อบั ทึบเสมอ
ฐ) ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestor) ในงานเชื่อม หรื อตัดโลหะด้วยแก๊ส
โดยต้องติดตั้งที่อุปกรณ์ท้ งั 4 จุด ดังต่อไปนี้
- ทางออกของ Oxygen Regulator
- ทางออกของ Fuel Gas Regulator
- ด้าม Torch ทางด้านที่ต่อกับสายออกซิเจน
- ด้าม Torch ทางด้านที่ต่อกับสายแก๊สเชื้อเพลิง
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การเปิ ดท่ อทางในกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ ต่าง ๆ
1. ต้องออกใบอนุญาตให้ทาํ งานที่มีอายุใช้ได้ก่อนเริ่ มทํางานต่อไปนี้คือ ถอดฝาคนลง ปลดท่อทาง หรื อ
เปิ ดเครื่ องใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ าํ มัน แก๊ส หรื อสารเคมีต่าง ๆ ต้องทํางานนั้นต่อหน้าผูแ้ ทน
ของแผนกปฏิบตั ิการกลัน่ ผูแ้ ทนจะต้องคอยเฝ้ าดูงานนั้นโดยใกล้ชิด และดูแลให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
แห่งความปลอดภัยที่กาํ หนดไว้ ถ้าจะเปิ ดท่อทางหรื อเครื่ องใช้ซ่ ึงอาจมีสารเคมี เช่น กรดหรื อด่างที่มี
ความเข้มข้นสู ง ไหลติดต่อกันอยู่ (เช่น ในหน่วยกําจัดกํามะถันในผลิตภัณฑ์น้ าํ มัน) นอกจากจะ
ป้ องกันล่วงหน้าต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังจะต้องมีใบรับรองความปลอดภัยอีกด้วย
2. ก่อนเปิ ดเครื่ องสู บ ถัง เครื่ องใช้ ฯลฯ ต้องปล่อยแรงดันออกเสมอ ให้ปราศจากไฮโดรคาร์บอน
เท่าที่จะเป็ นไปได้ และต้องปิ ดท่อทางข้อต่อทุกตัวที่อยูใ่ กล้เครื่ องใช้ และควรป้ องกันล่ วงหน้ าเพิม่ เติม
ดังต่ อไปนีอ้ กี ด้ วย
ก) สําหรับเครื่ องสูบที่ใช้ไฟฟ้ า บุคคลผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องถอดฟิ วส์ตดั กระแสไฟ ออกจากเครื่ องนั้น
และต้องแขวนป้ ายบอกว่า “ได้ตดั กระแสไฟออกเรี ยบร้อยแล้ว”
ข) สําหรับเครื่ องสูบที่ใช้ไอนํ้า ควรปิ ดวาล์วต่าง ๆ ในท่อทางไอนํ้า ถ้าทําไม่ได้กต็ อ้ งปิ ดวาล์วใหญ่
และผูกมัดไว้ในตําแหน่งปิ ด ต้องเปิ ดวาล์วระบายไว้มิให้มีแรงดันอยูใ่ นท่อทาง
3. ในกรณี ที่ไม่สามารถจะถอดหรื อปิ ด หรื อทําได้ดว้ ยความยากลําบาก ให้ขออนุญาตต่อหัวหน้าแผนก
ปฏิบตั ิการกลัน่ และทําตามวิธีการดังต่อไปนี้
สํ าหรับผลิตภัณฑ์ นํา้ มันเบา
ก) ต้องฉี ดนํ้าล้างท่อทางเสี ยก่อน
ข) ต้องปิ ดวาล์ว และผูกมัดไว้ในตําแหน่งปิ ด
ค) ต้องทําต่อหน้าผูค้ วบคุมกะ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของผูค้ วบคุมกะ
สํ าหรับผลิตภัณฑ์ นํา้ มันหนัก
ก) ต้องปิ ดวาล์วและผูกมัดไว้ในตําแหน่งปิ ด
ข) ต้องทําต่อหน้าผูค้ วบคุมกะ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของผูค้ วบคุมกะ
4. ห้ามมิให้เป่ าลมใส่ ในท่อทาง ถ้าท่อทางนั้นบรรจุหรื อเคยบรรจุผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเบา
5. ก่อนถอดหรื อก่อนซ่อมท่อทางดับเพลิง ต้องมีใบอนุญาตให้ทาํ งาน/ใบรับรองความปลอดภัย
ผูจ้ ดั การ-อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ป้ องกันและระงับอัคคีภยั ลงลายมือชื่อกํากับไว้
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6. จะซ่อมท่อไอนํ้าหรื อท่อลม ต้องได้รับอนุญาตจากผูค้ วบคุมกะ โดยขอใบอนุญาตให้ทาํ งาน/ใบรับรอง
ความปลอดภัยที่เหมาะสม และถ้าเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความร้อน ต้องขอใบอนุญาตใช้ไฟด้วย
7. ต้องซ่อมรอยรั่วในท่อไอนํ้า ท่อลม ท่อนํ้า หรื อท่อทางผลิตทุกแห่งโดยเร็ วที่สุด ต้องรองผลิตภัณฑ์
นํ้ามันใส่ ภาชนะที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันมิให้ไหลไปสู่ บริ เวณที่มีอนั ตราย และขนย้ายไปเททิ้งในที่
อันปลอดภัย

อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (PPE)
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลมีไว้เพื่อป้ องกันคนงานให้พน้ จากอันตรายที่เกิดขึ้นต่อร่ างกายหรื อ
ลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่จาํ เป็ นสี่ ชนิด
เมื่อเข้าไปในเขตบังคับ คือ แว่นตานิรภัย เสื้ อแขนยาว หมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัย
นอกจากข้อบังคับต่าง ๆ ที่ให้ไว้ ณ ที่น้ ี ผูบ้ งั คับบัญชาแผนกต่าง ๆ จะขอคําแนะนําได้จากหัวหน้าแผนก
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในเรื่ องควรจะสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
หรื อไม่ และควรจะสวมชนิดใดดี ตลอดจนเรื่ องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลของผูผ้ ลิตรายใด หรื อชนิดใดมี
คุณภาพและใช้การได้ผลเพียงใด เพื่อจะให้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลถูกต้องตามมาตรฐาน ควรปรึ กษา
หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ป้ องกันและระงับอัคคีภยั ก่อนสัง่ ซื้อนํามาใช้ใหม่
ผูค้ วบคุมงานไม่วา่ จะเป็ นพนักงานของบริ ษทั หรื อของผูร้ ับเหมาก็ดี มีหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานสวม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่จาํ เป็ น

1. หมวกนิรภัย
1.1 พนักงานและผูร้ ับเหมาทุกคนที่ทาํ งานในบริ เวณที่มีป้าย “เขตต้องสวมหมวกนิรภัย” ต้องสวม
หมวกนิรภัยในบริ เวณดังกล่าวนี้ รวมถึงสถานที่ก่อสร้าง บริ เวณหน่วยผลิต และข้อนี้ใช้บงั คับ
แก่บุคคลทั้งหลายที่มาเยีย่ มบริ เวณเหล่านั้นด้วย
1.2 พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัย ในสภาวะที่มีอนั ตรายจากของตกหล่น เช่น ขณะทํางานใน
ท้องร่ อง ทํางานกับเครื่ องยกของหรื อปั้นจัน่ หรื อทํางานบํารุ งรักษาในระหว่างเวลาปิ ดซ่อม
หน่วยใด ๆ ของโรงกลัน่ นํ้ามัน
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2. เข็มขัดและสายนิรภัย
ถ้าทํางานบนที่สูงเหนือพื้นดิน หรื อแพลทฟอร์มกว่า 10 ฟุต (3 เมตร) ควรคาดเข็มขัดนิรภัยชนิดที่
เหมาะสม เว้นแต่มีนงั่ ร้านอันเหมาะสมซึ่งมีพ้นื ปูเต็มตลอด มีราวมือจับ และแผ่นกั้นกันตกติดตั้งอยู่
ตลอดด้านข้างที่เปิ ดอยู่ และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยในทุกกรณี ที่ใบอนุญาตให้ทาํ งาน หรื อใบรับรอง
ความปลอดภัยกําหนดให้ใช้เข็มขัดนิรภัย ต้องอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย และต้องผูกไว้กบั ที่ที่ปลอดภัย
และมัน่ คง (เช่น ไม่ควรผูกกับราวกันตก แต่ให้ผกู กับที่รองรับราวมือของถัง หรื อแพลทฟอร์มของหอ
กลัน่ ) ผูค้ วบคุมงานต้องดูแลให้พนักงานใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง และถ้าจําเป็ นก็จดั การเปลี่ยน
และควรตรวจสอบก่อนใช้งานเสมอ

3. แว่ นตานิรภัย แว่ นตากันลมหรือฝุ่ น ถุงมือ เสื้อผ้ า หน้ ากากกันฝุ่ น โล่ห์บังหน้ า รองเท้ านิรภัย
เครื่องช่ วยหายใจ เครื่องป้องกันหู
ถ้าทํางานในที่ซ่ ึงต้องป้ องกันเป็ นพิเศษ จะต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง
ข้างต้นนั้น
3.1 ต้องใช้แว่นตากันลมหรื อฝุ่ น แว่นตานิรภัย หรื อโล่ห์บงั ตา ในกรณี ต่อไปนี้
ก) สกัด เจียร ตัด หรื อทุบวัสดุเปราะ (คอนกรี ต/หิ น/แก้ว/โลหะ หรื อวัสดุแข็งอื่น ๆ) ซึ่งมีหรื อ
อาจมีสะเก็ดหรื อฝุ่ นกระจายปลิวไปทัว่
ข) พ่นสี พ่นทราย พ่นนํ้ายาซักฟอก ฯลฯ ทําให้อากาศสกปรกด้วยวัสดุเหล่านั้น ที่อาจเข้าตาได้
ต) เมื่อขนยกสารเคมี ทํางานบํารุ งรักษาเกี่ยวกับเครื่ องสู บหรื อเครื่ องใช้เกี่ยวกับสารเคมี หรื อ
ทํางานปกติ เช่น ระบายนํ้า ระบายอากาศ เก็บตัวอย่างสารเคมี เป็ นต้น
ช) เมื่อเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงกลัน่ นํ้ามัน หรื อทํางานบํารุ งรักษาเกี่ยวกับระบบ ซึ่งมี
แรงดัน มองผ่านช่องมองของเตา
3.2 ต้องสวมเสื้ อผ้าป้ องกันอันตราย และถุงมือ เพื่อป้ องกันมิให้ร่างกายเป็ นอันตราย หรื อเพือ่ ป้ องกัน
ผิวหนังของบุคคลนั้น ต้องสวมถุงมือกันความร้อนเมื่อทํางานกับวัสดุร้อน เช่น ท่อไอนํ้า ท่อยาง
มะตอย ฯลฯ ต้องสวมถุงมือ พี.วี.ซี. เมื่อขนยกผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่เป็ นพิษต่อผิวหนัง และ
ต้องสวมเสื้ อผ้าป้ องกันอันตรายด้วย
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3.3 เวลาพ่นทรายต้องสวมหน้ากาก บุคคลที่ทาํ งานใต้ลมหรื อใกล้กบั ที่พน่ ทราย ควรสวมเครื่ อง
ป้ องกันอันตรายด้วย ต้องสวมหน้ากากมีไส้กรองพิเศษในเวลาพ่นสี ขนยกใยแก้ว นํ้ายาซักฟอก
และยกสารเคมีบางอย่าง
3.4 ถ้าขนยกสารเคมีมีพิษ หรื อถ่าย เก็บตัวอย่าง ระบายอากาศในบริ เวณที่มีแก๊สไข่เน่า หรื อแก๊ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เช่น ในหน่วย HDS/SRU ต้องสวมหน้ากาก มีกระป๋ องกรองสวมหน้ากาก
ชนิดมีท่อลมอัด หรื อเครื่ องช่วยหายใจในตัว จะใช้เครื่ องป้ องกันแบบใด ให้ดูรายละเอียดใน
คําสัง่ ประจําหรื อในใบอนุญาตให้ทาํ งาน หรื อใบรับรองความปลอดภัย
3.5 ในบริ เวณโรงกลัน่ นํ้ามัน ต้องสวมรองเท้านิรภัย
3.6 บุคคลที่ทาํ งานในบริ เวณซึ่งกําหนดว่ามีเสี ยงอึกทึกสู งกว่า 85 dB ต้องสวมเครื่ องป้ องกันหู เช่น
อุปกรณ์ครอบหู อุปกรณ์อุดหู เป็ นต้น
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็ นของทัว่ ๆ ไป การเลือกใช้งานจะต้อง
ให้เหมาะสม หรื อให้เป็ นไปตามระบุไว้ในใบรับรองความปลอดภัยในการทํางาน

ผลิตภัณฑ์ นํา้ มันเบา
สําหรับผลิตภัณฑ์น้ าํ มันหรื อไฮโดรคาร์บอนที่มีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 154oF (68oC)
1. ต้องมีใบรับรองความปลอดภัยก่อน จึงจะใช้ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเบาหรื อวัสดุไวไฟอย่างอื่น ๆ หรื อเก็บ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ในถัง หรื อที่เก็บอื่นๆ ในโรงกลัน่ นํ้ามันได้
2. จะขอใบรับรองสําหรับเก็บผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเบาในถัง กระป๋ อง หรื อภาชนะอื่นๆ ได้ต่อเมื่อหัวหน้า
แผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ป้ องกันและระงับอัคคีภยั ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่น้ นั ๆ ได้แล้ว
3. ต้องเก็บถังผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเบาสําหรับใช้ลา้ งทําความสะอาดไว้ ณ สถานที่พิเศษภายนอกอาคาร
4. ห้ามมิให้ใช้เปลวไฟ หรื อเครื่ องใช้ที่ไม่มีที่กาํ บังเปลวไฟในสถานที่เก็บ หรื อใช้ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเบา
5. สําหรับผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเบาที่ใช้ลา้ งทําความสะอาด
ก) ต้องใช้แต่น้ าํ มันก๊าดจากถังที่กาํ หนดไว้ให้เท่านั้น
ข) ห้ามมิให้นาํ ผลิตภัณฑ์จากที่เก็บตัวอย่างไปใช้ลา้ งทําความสะอาด ในกรณี ที่มีความจําเป็ น
ผูจ้ ดั การกะ หรื อผูช้ ่วยผูจ้ กั การกะ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิให้ในจํานวนจํากัด
ค) ต้องสวมถุงมือพลาสติกหรื อถุงมือยางในเวลาใช้ นํ้ามันก๊าด หรื อนํ้ามันดีเซลล้างทําความสะอาด
6. ในที่เก็บเก็บผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเบา ต้องติดตั้งหม้อนํ้ายาดับเพลิงที่เหมาะสมและมีจาํ นวนเพียงพอ
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การทําความสะอาดบริเวณโรงกลัน่ นํา้ มัน
กฎข้อบังคับเรื่ องรักษาความสะอาดของโรงกลัน่ นํ้ามันให้เป็ นที่ปลอดภัยยิง่ ขึ้น มีดงั ต่อไปนี้
1. ทุกแผนกหรื อทุกหน่วยควรทําความสะอาดบริ เวณทํางานของตนเอง
2. เมื่อเสร็ จงานบํารุ งรักษา ซ่อมแซม หรื อแก้ไขอย่างใด ๆ แล้ว แผนกช่างควรเก็บนัง่ ร้าน ลวดเชื่อม
สะเก็ดเชื่อม น๊อตสกรู เก่า ประเก็นเก่า ผ้าขี้ริ้ว ฯลฯ ออกไปให้เรี ยบร้อย
3. แผนกปฏิบตั ิการกลัน่ ต้องดูแลให้งานทุกอย่างที่รับส่ งมอบ อยูใ่ นสภาพสะอาดและปลอดภัย
4. ควรพรมนํ้าเกล็ดไพโรโฟริ ค หรื อกากตะกอนให้เปี ยกอยูเ่ สมอ และควรเก็บรักษาไว้ในถัง
ซึ่งใส่ น้ าํ ไว้เต็ม ห้ามมิให้ใส่ ในถังขยะธรรมดา

เครื่องมือและอุปกรณ์ (ทัว่ ไป)
1. เครื่ องมือเครื่ องใช้ตอ้ งเป็ นชนิดที่รับรองแล้วว่า เหมาะสมแก่งานที่ทาํ และอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยถ้า
สงสัยต้องปรึ กษานายช่างผูค้ วบคุมงานเสี ยก่อน จึงค่อยนําไปใช้
2. ในบริ เวณที่เป็ นอันตรายซึ่งมีไอของไฮโดรคาร์บอนอยู่ ต้องระมัดระวังประกายไฟที่เกิดจากเครื่ องมือ
เหล็ก อาจจุดไอของไฮโดรคาร์บอนให้ลุกไหม้ได้ เพราะฉะนั้น จึงควรพรมนํ้าหรื อทานํ้ามันหล่อลื่น
บนเครื่ องมือให้เปี ยกทัว่ (ที่เรี ยกกันว่า “เครื่องมือนิรภัย” ซึ่งทําด้วยโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็กนั้น บัดนี้
เชื่อถือไม่ได้อีกแล้ว)
3. ถ้าต้องการใช้เครื่ องมือพิเศษ หรื อสภาพการณ์มีอนั ตรายเป็ นพิเศษ นายช่างผูร้ ับมอบอํานาจจะกําหนด
ชนิดและวิธีใช้ให้
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อุปกรณ์ สําหรับยก
1. เครื่องจักรยกของและพิกดั การยกทีป่ ลอดภัย
เครื่ องจักรยกของทุกเครื่ องที่มีน้ าํ หนักยกที่ปลอดภัย ต้องมีอกั ษร S.W.L. ตามด้วยตัวเลขนํ้าหนัก
เขียนด้วยสี ในที่มองเห็นได้ ปั้นจัน่ ทุกเครื่ องต้องมีเครื่ องหมายบอกนํ้าหนักและรัศมีทาํ การ

วิธีปฏิบัติการ
ให้ใช้ขอ้ บังคับเรื่ องความปลอดภัยของปั้นจัน่ (ข้างล่างนี้) บังคับแก่งานเครื่ องจักรยกของ
2. แผนกตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบเครื่ องจักรยกของโดยสมํ่าเสมอเป็ นประจํา ให้ใช้แต่เครื่ องใช้ที่
ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

3. ข้ อบังคับเรื่องความปลอดภัยเกีย่ วกับปั้นจัน่
ให้ใช้ขอ้ บังคับต่อไปนี้ บังคับแก่งานปั้นจัน่ ที่มีพิกดั กําลังยกของได้เกินกว่า 2 ตัน

ในเวลาทําการยกของ
(ขณะทํางาน) นอกจากจะมีคนขับปั้นจัน่ 1 คนแล้ว จะต้องมีผชู ้ ่วย 2 คน สําหรับปั้นจัน่ ที่ยกของนํ้าหนัก
เกิน 5 ตัน หรื อ 1 คน สําหรับนํ้าหนักตํ่ากว่า 5 ตัน
ผูช้ ่วยมีหน้าที่ดูแลให้ป้ ันจัน่ ทํางานด้วยความปลอดภัย และเตือนคนขับและ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่อยูใ่ น
ระยะของปั้นจัน่ หากเห็นว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้
ผูช้ ่วยต้องมีนกหวีดเป่ าให้สญ
ั ญาณ เป่ านกหวีดยาวหนึ่งครั้ง เป็ นสัญญาณให้คนขับปั้นจัน่ หยุดทําการ
ทุกอย่าง ต้องใช้ลานรอกบนปั้นจัน่ รถเสมอ ปั้นจัน่ จะทํางานได้เฉพาะพื้นที่ราบและแข็งเท่านั้น
รถปั้นจัน่ แล่นบนถนนได้ดว้ ยความเร็ วไม่เกิน 18 ก.ม. ต่อชัว่ โมง
ห้ามมิให้ใช้งวงของรถปั้นจัน่ ทํางานใต้สายไฟ เว้นแต่จะรักษาระยะห่างที่จะทํางานได้โดยปลอดภัย
หรื อมีใบอนุญาตให้ทาํ งานออกให้ ซึ่งนายช่างแผนกไฟฟ้ าลงลายมือชื่อไว้ มีขอ้ ความระบุวา่ ได้ตดั กระแสไฟออกแล้ว
ระยะห่างที่จะทํางานได้โดยปลอดภัยคือ ความยาวทั้งหมดของงานที่จะยก กับอีก 10 ฟุต (3 เมตร)
ทั้งนี้ ผูบ้ งั คับปั้ นจัน่ ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณแก่ผบู ้ งั คับปั้ นจัน่ ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ หรื อผูค้ วบคุมการใช้ป้ ันจัน่
จะต้องผ่านการอบรมหลักสู ตรตามที่กฎหมายกําหนด
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เบ็ดเตล็ด
1. ห้ามมิให้ใช้ไฮโดรคาร์บอนหรื อของเหลวไวไฟอย่างอื่น ๆ ซักเสื้ อผ้าหรื อเสื้ อคลุม
2. ห้ามมิให้ลา้ งมือหรื อร่ างกายด้วยเบนซิน แนพทา หรื อนํ้ามันก๊าด เพราะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
นํ้ามัน 2 อย่างแรกเป็ นอันตรายต่อผิวหนัง ควรใช้น้ าํ กับสบู่ หรื อนํ้ายาล้างมือพิเศษ
3. ห้ามมิให้นาํ วิทยุทรานซิสเตอร์ หรื อเครื่ องรับโทรศัพท์มือถือ หรื อโฟนลิ๊งค์ เข้ามาในบริ เวณโรงกลัน่
นํ้ามัน
4. ห้ามมิให้ใช้ถงั ไม่วา่ ถังเปล่าหรื อเต็มเป็ นเครื่ องรองรับ
5. ห้ามมิให้สวมรองเท้าเล่นเทนนิส รองเท้าฟองนํ้า หรื อรองเท้าแตะในเวลาทํางานในโรงซ่อมคลังวัสดุ
ย่านถังนํ้ามัน บริ เวณหน่วยผลิต หน่วยผลิตกําลัง และห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
6. ห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือดับเพลิงในงานอื่นใด นอกจากงานดับเพลิง
7. เวลาเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่ องยนต์ ต้องดับเครื่ อง และปิ ดสวิทซ์
8. ต้องใช้แต่สีแดงทาอุปกรณ์ดบั เพลิงและเครื่ องใช้ที่กาํ หนดไว้เท่านั้น
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บทที่ 4
กฎข้ อบังคับพิเศษ เรื่อง ความปลอดภัย

-----------------------กฎข้อบังคับพิเศษเรื่ องความปลอดภัย ใช้บงั คับแก่งานเฉพาะบางอย่าง เครื่ องใช้บางอย่าง และวิธีการ
ทํางานบางอย่าง ผูบ้ งั คับบัญชาและพนักงานโรงกลัน่ นํ้ามันที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะอย่างเหล่านี้ ต้องรู ้และ
เข้าใจกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี กฎข้อบังคับพิเศษนั้นจะเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับระบบใบอนุญาตความปลอดภัยในการทํางานเช่น ระเบียบวิธีปฏิบตั ิของฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายวิศวกรรม เป็ นต้น
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บทที่ 5
กฎข้ อบังคับ
เรื่อง ความปลอดภัยเกีย่ วกับสารเคมีและแก๊ ส

------------------------------สารเคมี
เพื่อความปลอดภัยในการใช้สารเคมี บริ ษทั ฯได้จดั ทําข้อมูลความปลอดภัยเคมีภณ
ั ฑ์ (Materials Safety Data
Sheet: MSDS) เพื่อเป็ นแนวทางในการทํางานทัว่ ๆ ไป พนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทําความเข้าใจและปรึ กษากับ
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารเคมี
ข้อควรระวังทัว่ ๆ ไปเกี่ยวกับสารเคมีและแก๊ส
1. ต้องรักษาบริ เวณที่เก็บสารเคมีให้สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
2. ต้องบํารุ งรักษาเครื่ องใช้ทุกอย่างที่ใช้ขนยกสารเคมีให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยเสมอ
3. ควรหาสาเหตุของการรั่วไหล และจัดการแก้ไขทันที
4. ควรทําความสะอาดสารเคมีที่หกหรื อรั่วทันที
5. เครื่ องใช้สาํ หรับใช้ขนยกสารเคมีโดยปลอดภัย ได้แก่ ถุงมือ แว่นตา เครื่ องช่วยหายใจ หน้ากากกันฝุ่ น
กระบังหน้า ผ้าคาดกันเปื้ อน รองเท้าบูท๊ และหมวกแข็ง โปรดใช้อุปกรณ์เหล่านี้ !
6. ในเวลาตรวจสอบหลอดแก้ววัดระดับ จงสวมแว่นตา หรื อกระบังหน้า ห้ามมิให้เคาะหรื อต่อยหลอดแก้ว
วัดระดับ
7. ในเวลาเปิ ดท่อ เครื่ องสู บ หรื อเวสเซิ่ล (Vessel) และเพื่อเก็บตัวอย่างสารเคมี ต้องสวมเครื่ องป้ องกัน
เพื่อความปลอดภัยเสมอ
8. จงขนยกถังและกระป๋ องสารเคมีดว้ ยความระมัดระวัง เก็บรักษาโดยเอาจุกหรื อฝาปิ ดไว้ขา้ งบนสุ ด
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ตัวอย่ างสารเคมีทเี่ ป็ นอันตรายทีม่ ักจะพบในโรงกลัน่ นํา้ มัน คือ
1. Methyl Mercaptan :
เป็ นสารที่มีพิษ มีกลิ่นฉุนอย่างรุ นแรง ใช้เติมกลิ่นในผลิตภัณฑ์แก๊สหุงต้ม (LPG) สามารถทําอันตราย
ต่อสุ ขภาพจนถึงขั้นหมดสติ หรื อเสี ยชีวิตได้

2. คอสติคโซดา (โซเดียม ไฮดรอกไซด์ ):
ตามธรรมดาเป็ นสารละลายมีความเข้มข้น 50% ที่เป็ นของแข็งก็มี ซึ่งใช้ละลายนํ้าเพื่อทําเป็ นสารละลาย
ที่มีความเข้มข้นมากหรื อน้อยตามความต้องการ คอสติคโซดาเป็ นสารที่มีความกัดกร่ อนอย่างรุ นแรง ถ้าสัมผัสจะทํา
ให้ผวิ หนังไหม้เป็ นแผลลึกได้

3. กรดไฮโดรคลอริค (กรดเกลือ):
ตามธรรมดาเป็ นสารละลายที่เข้มข้นบรรจุในกระป๋ องพลาสติค ใช้เทจากกระป๋ องและละลายนํ้าเพื่อใช้
งาน เป็ นกรดมีความกัดกร่ อนอย่างรุ นแรง สามารถทําให้ผวิ หนังเป็ นแผลไหม้ ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

4. กรดไนตริก :
ตามธรรมดาเป็ นสารละลายที่มีความเข้มข้นสู ง บรรจุอยูใ่ นภาชนะที่เป็ นแก้ว เป็ นกรดมีความกัดกร่ อน
อย่างรุ นแรง สามารถทําให้ผวิ หนังเป็ นแผลไหม้ ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

5. คาร์ บอนไดซัลไฟด์ :
เป็ นสารมีพิษมากและไวไฟ ระเหยได้เร็ ว มีจุดวาบไฟตํ่า กลิ่นเหม็นเปรี้ ยว หนักกว่าอากาศจึงมักสะสม
อยูใ่ นที่ต่าํ ๆ ต้องขนยกด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ต่อไปนี้
ก) เมื่อถ่ายจากภาชนะโลหะหนึ่งไปยังอีกภาชนะโลหะหนึ่ง ต้องเชื่อมไฟฟ้ าภาชนะ ทั้งสองเข้าด้วยกัน
และต่อสายดินด้วย
ข) ห้ามมิให้ใช้ลมอัดเวลาถ่ายเท ต้องใช้เครื่ องสูบหรื อแก๊สเฉื่ อย
ค) ในเวลาขนยก ต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย (เช่น แว่นตา ถุงมือ เครื่ องช่วยหายใจ ฯลฯ)

6. สารยับยั้ง หัวเชื้อ และสารละลาย (โรดีน เตโตรไลท ไฮดราซีน ไฮโปคลอไรด์ ฯลฯ):
สารเหล่านี้ อาจกัดกร่ อนได้ ระเหยง่ายและไวไฟ และอาจปล่อยไอพิษหรื อไอสลบ ควรขนยกด้วยความ
ระมัดระวัง ควรให้เฉพาะบุคคลที่รู้ถึงวิธีป้องกันล่วงหน้าเป็ นผูข้ นยก
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7. ไอซีไอ คะตะลิสต์ (ICI- 32-4, 59-3, 15-4, 15-5) :
ตามธรรมดาบรรจุมาในถังโลหะ มีสถานะเป็ นของแข็ง ใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต
โดยปกติไม่เป็ นอันตราย แต่เมื่อทําให้เกิดฝุ่ น เมื่อสู ดดมเข้ไปสามารถทําให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ หรื อผิวหนังบริ เวณที่สมั ผัสสารได้

8. สารเติมแต่ ง ไฮเทค 580:
ตามธรรมดาบรรจุมาในถังโลหะ เป็ นสารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์น้ าํ มัน เมื่อสัมผัสอาจทําให้เกิดการ
ระคายตาและผิวหนังได้ ต้องสวมเครื่ องป้ องกันเวลาขนย้าย

9. โซเดียมคาร์ บอเนต:
ตามธรรมดาบรรจุมาในถังโลหะ เป็ นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่ อนอย่างรุ นแรง ระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง และ
อย่าสู ดดมกลิ่น หรื อไอเข้าไป

10. กรดกํามะถัน:
เป็ นกรดที่กดั กร่ อนรุ นแรงมาก ระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง ต้องสวมเครื่ องป้ องกันเวลาขนย้าย

11. คลอรีน:
คลอรี นเป็ นสารอันตราย มีสีเขียวปนเหลือง มีกลิ่นฉุนจัด ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ส่ วนผสมของแก๊ส
คลอรี นกับแก๊สไฮโดรเจน แก๊สเอซิทิลีน แก๊สแอมโมเนีย เป็ นแก๊สระเบิด คลอรี นทําปฏิกิริยาได้วอ่ งไวกับสารเกือบ
ทุกชนิด ทั้งโลหะและอโลหะ เป็ นอันตรายอย่างยิง่ เมื่อถูกต้องผิวหนัง ตา และระบบหายใจ ดังนั้น เวลาปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับแก๊สคลอรี น ต้องสวมเครื่ องป้ องกันอย่างครบถ้วน

การชําระล้างเมื่อสั มผัสสารเคมี
1. ถ้าสารเคมีหกลดเพียงเล็กน้อย ใช้น้ าํ สะอาดล้างมาก ๆ
2. ถ้าสารเคมีกระเด็นโดนบริ เวณใบหน้า อย่าถอดแว่นตาเพราะสารเคมีอาจจะเข้าตาได้
3. ถ้าสารเคมีกระเด็นเข้าตา ให้ใช้น้ าํ สะอาดที่ไหลอย่างต่อเนื่อง (ที่ลา้ งตาฉุกเฉิ น) ล้างตาประมาณ
10 - 15 นาที ในกรณี ที่มีการระคายเคืองเกิดขึ้นให้รีบจูงคนเจ็บไปสถานพยาบาลหรื อพบแพทย์ทนั ที เพราะคนเจ็บ
อาจมองไม่เห็นทาง
4. ถ้าสารเคมีหกเลอะร่ างกายมาก ๆ ให้ใช้น้ าํ ในบ่อนํ้าฉุกเฉิ น จงคิดถึงตัวท่านให้มากกว่าเสื้ อผ้า และ
จุ่มตัวท่านลงไปในบ่อ ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นผลที่วา่ ทําไมเราจึงต้องรักษาบ่อนํ้าฉุกเฉิ นให้สะอาดอยูเ่ สมอ
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แก๊ ส
แก๊สที่มกั พบในโรงกลัน่ นํ้ามัน อาจจะเป็ นแก๊สระเบิด แก๊สสลบ แก๊สพิษ หรื อทําให้ระคายเคือง
แต่ถา้ พนักงานทราบลักษณะอันตรายของแก๊สต่าง ๆ เป็ นอย่างดี และปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับเรื่ องความปลอดภัย
แก๊สเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุแต่อย่างใด
1. ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ขนยกแก๊ส ได้เก็บรักษาให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย และถ้าเกิดการ
ชํารุ ดบกพร่ อง หรื อรั่ว ต้องรี บแก้ไขทันที
2. ถ้าเป็ นไปได้ให้อยูเ่ หนือลมเสมอ ในเวลาทํางานที่มีถงั แก๊สเข้ามาเกี่ยวข้อง หรื อเวลาถอดท่อ ที่มีแก๊ส
3. ถ้าพบเห็นแก๊สรั่วหรื อสะสมอยูห่ นาแน่น ต้องสวมเครื่ องช่วยหายใจ หรื อหน้ากากป้ องกันไอพิษตาม
ชนิดให้ถูกต้อง
3. หน้ากากป้ องกันไอพิษแบบกระป๋ องไส้กรองธรรมดาไม่ปลอดภัย ถ้ามีแก๊สหนาแน่น เกินกว่า 2%
โดยปริ มาตร ถ้าพบแก๊สหนาแน่นกว่านี้ หรื อคาดว่าจะหนาแน่นกว่านี้ จงใช้หน้ากากป้ องกันไอพิษ
ชนิดมีท่ออากาศ หรื อเครื่ องช่วยหายใจชนิดมีท่ออัดอากาศในตัว
แก๊สที่มกั จะพบในโรงกลัน่ นํ้ามันคือ :-

1. ไอระเหยของนํา้ มันปิ โตรเลียม:
ไอระเหยของเศษนํ้ามันปิ โตรเลียมเบา เป็ นแก๊สสลบ หนักกว่าอากาศ จึงมักสะสมอยูใ่ นที่ ตํ่า ๆ เช่น
ท่อระบาย ท้องร่ อง ฯลฯ จึงควรทดสอบแก๊สติดไฟ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก่อนที่จะเข้าสู่ สถานที่เช่นนั้นเสมอ

2. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ :
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็ นแก๊สที่มีอนั ตรายอย่างยิง่ แม้วา่ จะมีความเข้มข้นตํ่า และถ้าความเข้มข้นสู งจะ
ทําลายประสาทดมกลิ่นอย่างรวดเร็ ว หากสงสัยว่าจะมีแก๊สชนิดนี้อยู่ ควรสวมหน้ากากชนิดมีท่ออากาศ หรื อสวม
เครื่ องช่วยหายใจ และทดสอบดูแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยมีอีกคนหนึ่งยืนเป็ นเพื่อนอยูใ่ กล้ ๆ คอยเฝ้ าระวัง

3. แก๊ สทีใ่ ช้ เป็ นเชื้อเพลิง :
แก๊สที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิง มีไฮโดรเจนซัลไฟด์อยูจ่ าํ นวนหนึ่งเสมอ จึงควรปฏิบตั ิตามวิธีป้องกันอย่าง
เดียวกับไฮโดรเจนซัลไฟด์
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4. ไฮโดรเจน :
แก๊สไฮโดรเจนเป็ นแก๊สไม่มีพิษหรื อเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพก็จริ ง แต่เป็ นแก๊สไวไฟ สามารถทําให้
เกิดการระเบิดได้ง่าย ควรจําไว้เสมอว่า อุปกรณ์ที่มีท่อบรรจุกรดอยูภ่ ายใน ถ้ากรดรั่วไหลออกมา จะทําให้เกิดแก๊ส
ไฮโดรเจนสะสมอยูข่ า้ งในภาชนะนั้น

5. ไนโตรเจน หรือแก๊ สเฉื่อย :
ถ้าไล่ภาชนะด้วยไนโตรเจนหรื อแก๊สเฉื่ อย จะทําให้จาํ นวนของอ๊อกซิเจนน้อยลงเสมอ ดังนั้นควร
สวมเครื่ องช่วยหายใจชนิดมีท่ออากาศ (SCBA) จนกว่าจะทดสอบเวสเซิ่ล (Vessel) ด้วยวิธี “Orsat” หรื อวิธีอื่น ๆ
ทํานองเดียวกันนี้จนเป็ นที่น่าพอใจ

6. คาร์ บอนมอนนอกไซด์ :
คาร์บอนมอนนอกไซด์เป็ นแก๊สไม่มีกลิ่น แต่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพอย่างยิง่ อาจจะพบในแก๊สเฉื่ อย
หรื อแก๊สปล่องควัน ส่ วนใหญ่เป็ นแก๊สเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่ องยนต์ ถ้าทําได้ พนักงานควรอยูเ่ หนือลมของ
เครื่ องยนต์ชนิดนี้ มักจะพบหลังจาก ไฟไหม้ในที่มิดชิดอีกด้วย

7. ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ :
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะแสดงตัวว่าอยู่ ณ ที่ใด โดยการทําให้ระคายตา จมูก คอ และปอด ถึงแม้วา่ ความ
เข้มข้นตํ่า จะไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพมากก็จริ ง ก็ไม่ควรสู ดหายใจเข้าไปเป็ นเวลานาน ควรใช้เครื่ องช่วยหายใจที่
เหมาะสมและถูกลักษณะ

8. แอมโมเนีย :
เป็ นแก๊สไม่มีสี แต่มีกลิ่นฉุนมาก ระคายเคือง ตา จมูก และคอ ถ้าพนักงานจะทําการบํารุ งรักษา หรื อ
ซ่อมแซมในบริ เวณที่มีแก๊สนี้ ต้องสวมเครื่ องช่วยหายใจ ในบรรยากาศต้องมีแอมโนเนียตํ่ากว่า 1% จึงจะออกใบ
รับรองความปลอดภัย และใบอนุญาตใช้ไฟ ให้ใช้เครื่ องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรื อเปลวไฟได้

9. เครื่องดับเพลิง :
เครื่ องดับเพลิงบางชนิดซึ่งตามธรรมดามีเครื่ องหมายบอกว่า “ห้ามมิให้ใช้ในที่ปิดบัง” จะปล่อยฟองพิษ
ในเวลาใช้ ถ้าใช้เครื่ องดับเพลิงชนิดนี้ในที่ปิดบัง ควรใช้จากภายนอกของสถานที่น้ นั หรื อมิฉะนั้น บุคคลผูใ้ ช้กค็ วร
สวมเครื่ องช่วยหายใจอันเหมาะสม สําหรับเครื่ องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ก็ควรป้ องกันล่วงหน้าทํานอง
เดียวกันนี้
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10. เครื่องลมหรือแก๊สทีม่ ีกาํ ลังอัดชนิดอืน่ ๆ
ในเวลาเปิ ดท่อแก๊สที่มีกาํ ลังอัด จงใช้แต่กญ
ุ แจที่ถูกต้องเท่านั้น ห้ามมิให้ต่อด้ามกุญแจ เพราะจะทําให้
มีแรงมากไป จนอาจทําให้วาล์วเสี ยหายจนปิ ดวาล์วไม่ได้ในภายหลัง ห้ามมิให้ใส่ น้ าํ มันหล่อลื่น หรื อจาระบีที่วาล์ว
บนถังแก๊ส ห้ามมิให้หนั ท่อยางที่ใช้กบั เครื่ องลมหรื อแก๊สมีกาํ ลังอัดชนิดอื่น ๆ ไปหาคนอื่น ๆ แรงลมเป่ าจากการ
กระทําเช่นนั้นอาจทําอันตรายต่อร่ างกายอย่างใหญ่หลวง

การบําบัดเกีย่ วกับบุคคลทีไ่ ด้ รับอันตรายจากแก๊ส
ต้องพยาบาลบุคคลที่สูดแก๊สพิษ แก๊สที่ระคายร่ างกาย หรื อแก๊สสลบโดยทันที ควรรี บนําบุคคลผูถ้ ูกแก๊ส
ไปยังบริ เวณที่ปลอดภัย ห่างจากบริ เวณที่มีแก๊สเข้มข้นอยู่ ถ้าผูป้ ่ วยยังพอมีสติอยูใ่ ห้จบั นอนลงโดยให้ศีรษะอยูส่ ู งขึ้น
เล็กน้อยอย่าให้คนเจ็บเดินเป็ นอันขาด ไม่วา่ กรณี ใด ถ้าผูป้ ่ วยหมดสติ ต้องรี บนําผูป้ ่ วยไปยังบริ เวณที่ปลอดภัย และ
ใช้วิธีช่วยหายใจ และตามแพทย์ทนั ที แต่คงใช้วิธีช่วยหายใจต่อไปจนกว่าแพทย์จะมาถึง ถึงแม้วา่ คนเจ็บจะได้สติ
แล้วก็ตาม
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บทที่ 6
เรื่อง กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
-----------------------------------รายชื่อกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานดังต่ อไปนี้ เช่ น
1. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง ว่าด้วยลิฟต์ขนส่ งวัสดุชวั่ คราว
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง ว่าด้วยนัง่ ร้าน
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง ว่าด้วยเขตก่อสร้าง
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่ องจักร
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม
8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (ประดานํ้า)
10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า
11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปั้นจัน่
12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
13. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่อบั อากาศ
14. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย
15. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหม้อนํ้า
16. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ที่มีอนั ตรายจากการตกจากที่สูง
วัสดุกระเด็น ตกหล่น และการพังทลาย
17. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัย
ในการทํางานสําหรับลูกจ้าง และอื่น ๆ เป็ นต้น
การแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อความเป็ นปัจจุบนั ของเอกสารควบคุมนี้ดาํ เนินการตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิวา่ ด้วย
Legal and Other Requirement; COGR-QPR-01
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ ไข (Amendment Records)
Title:

PERMIT TO WORK SYSTEM PROCEDURE

Issue No./
Date
Revision No.

ส่ วนทีแ่ ก้ไข

เหตุผลทีแ่ ก้ไข

01/00
Note :
10/00

04/05/99

จัดทําขึ้นใหม่

เนื่องจากมีการอนุมตั ิใช้ครั้งแรก

30/06/14

เนื่องจาก
- ปรับองค์กรเมื่อวันที่ 01/01/14
- เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน

10/01

18/07/14

ทั้งฉบับ
- เปลี่ยนผูอ้ นุมตั ิเอกสารจาก “PRASERT RAEMWANITH” เป็ น
“SERMSAK NUNTAPONG”
- เปลี่ยนรหัสเอกสารจาก “MQOS-SPR-04” เป็ น “QMOS-SPR-04”
- เปลี่ยน Indicator จาก “MQOS” เป็ น “QMOS”
- เปลี่ยน Authorised Holder จาก “MQOC” เป็ น “QMQS”
- เปลี่ยนรหัสเอกสารอ้างอิงจาก
“MQOS-SFR-01” เป็ น “QMOS-SFR-01”,
“MQOS-SFR-02” เป็ น “QMOS-SFR-02”,
“MQOS-SFR-03” เป็ น “QMOS-SFR-03”,
“MQOS-SFR-04” เป็ น “QMOS-SFR-04”,
“MQOS-SFR-07, 07/1” เป็ น “QMOS-SFR-07, 07/1”,
“MQOS-SFR-08” เป็ น “QMOS-SFR-08”,
“MQOS-SFR-40, 041/1” เป็ น “QMOS-SFR-40, 041/1”,
“MQOS-SWI-03” เป็ น “QMOS-SWI-03”
- เปลี่ยน “E-Permit” เป็ น “SAP-Permit”
- แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด
- แก้ไข หน้า 10 ข้อย่อย 5.6 การนําไปปฏิบตั ิ เพิ่มรายละเอียด “ผ่านระบบ
SAP Permit” และเพิ่ม “เพื่อนําไปขอใบอนุญาตในการทํางาน (Clearance
Certificate) ต่อไป”
- แก้ไข หน้า 11
- บรรทัดที่ 2 เพิ่ม “การต่อใบอายุของใบรับรองความปลอดภัยจะต้องผ่าน
ระบบ SAP Pearmit ทั้งนี้”
- ข้อย่อย 5.8 ตัดรหัสแบบฟอร์ม “QMOS-SFR-07” ออก และเพิ่ม “โดย
จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลรายละเอียดในการทํางานเพื่อขออนุญาตทํางาน
ผ่านระบบ SAP Permit (Clearance Certificate)”
- แก้ไข หน้า 12 ข้อย่อย 5.9 งานสิ้นสุด แก้ไขรายละเอียด

- เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน

Note: Amendment Record ก่อนหน้านี้ได้ทาํ การเก็บรักษาไว้ใน File “เอกสารเลิกใช้เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา”
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ชื่อระเบียบวิธีปฏิบัติ

:

QSHE

PERMIT TO WORK SYSTEM PROCEDURE
(ระบบใบอนุญาตการทํางาน)

1. นิยาม
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

AE (Authorized Engineer) หมายถึง วิศวกรควบคุมงาน
AGSI (Authorized Gas Safety Inspector) หมายถึง ผูค้ วบคุมความปลอดภัยฝ่ ายผลิต
Mgt. (Management) หมายถึง ในเวลาการทํางานปกติผจู ้ ดั การฝ่ ายผลิต (MRVP) หรื อ
ในกรณี นอกเวลาการปฏิบตั ิงานปกติ ผูจ้ ดั การฝ่ ายที่ได้รับมอบหมาย (Mgt. on duty)
APPLICANT หมายถึง ผูท้ ี่มีหน้าที่กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอปฏิบตั ิงาน
BEARER หมายถึง หัวหน้างานหรื อผูค้ วบคุมที่จะต้องอยูท่ ี่หน้างานตลอดระยะเวลาขณะปฏิบตั ิงาน
AGT (Authorized Gas Test) หมายถึง ผูต้ รวจวัดก๊าซ
SM (Shift Manager) หมายถึง ผูจ้ ดั การกะ
ASM (Asst. Shift Manager) หมายถึง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกะ
LTO (Leader Team Operator) หมายถึง หัวหน้าทีมปฏิบตั ิการ
ALM (Assistance Laboratory Manager) หมายถึง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
LTA (Leader Team Analyst) หมายถึง หัวหน้าทีมวิเคราะห์
MMLM หมายถึง เจ้าหน้าที่แผนกท่าเทียบเรื อ
QMOS หมายถึง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและป้ องกันอัคคีภยั
Fire Watch หมายถึง ผูเ้ ฝ้ าระวังเพลิง
Authorized Signatory (ผูท้ าํ หน้าที่อนุญาต) หมายถึง ASM/LTO/ALM/LTA/แผนกท่าเรื อหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูอ้ นุญาต

2. วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดขั้นตอนการขอใบรับรองความปลอดภัยในการทํางานให้เกิดความปลอดภัยสู งสุ ด

3. ขอบเขต
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิน้ ี ใช้สาํ หรับงานที่ทาํ อยูใ่ นพื้นที่ของโรงกลัน่ ฯ ทั้งหมด
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4. ความรับผิดชอบ
AE

: ทําหน้าที่พิจารณาขั้นตอนการทํางานในส่ วนของงานวิศวกรรม อุปกรณ์/เครื่ องมือต่าง ๆ
ที่จะนํามาใช้งานว่าถูกต้อง ปลอดภัย และเป็ นผูป้ ระเมินความเสี่ ยงเบื้องต้นว่าอยูใ่ นระดับใด
พร้อมกําหนดข้อควรระวังเพิ่มเติมกรณี ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (ปานกลาง) หรื อกรณี ความเสี่ ยง
สู ง ตลอดจนเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิการขอต่ออายุใบรับรองความปลอดภัย ทั้งนี้ให้บนั ทึกลงไป
ในแบบฟอร์มใบรับรองความปลอดภัย SAP-Permit (QMOS-SFR-01)

AGSI

: ทําหน้าที่พิจารณาสภาพสถานที่ทาํ งานว่ามีความปลอดภัยเพียงพอต่อการทํางาน โดยได้
เตรี ยมการเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ (ตามหัวข้อที่ 3 ของใบรับรองความปลอดภัย) และต้องทําการ
ประเมินความเสี่ ยงของสถานที่ที่จะอนุญาตให้ทาํ งานว่าอยูใ่ นระดับใด ตลอดจนเป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมตั ิการขอต่ออายุใบรับรองความปลอดภัย ทั้งนี้ให้บนั ทึกลงในแบบฟอร์มใบรับรองความ
ปลอดภัย SAP-Permit (QMOS-SFR-01)

Mgt.

: ทําหน้าที่ตรวจสอบการขออนุญาตเพื่อปฏิบตั ิงาน สําหรับงานที่มีความเสี่ ยงสู งมีความปลอดภัย
ให้ปฏิบตั ิงานได้ รวมทั้งพิจารณาอนุมตั ิการขอต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยสําหรับงาน
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ให้บนั ทึกลงในแบบฟอร์มใบรับรองความปลอดภัย SAB-Permit
(QMOS-SFR-01)

Applicant

: คือผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสื ออบรม (QMOS-SFR-08)และแต่งตั้งผูท้ าํ หน้าที่
Applicant/Bearer ทําหน้าที่เตรี ยมการขอใบรับรองความปลอดภัย ในการทํางานโดยเขียน
รายละเอียดการทํางานลงในระบบ SAP-Permit และส่ งต่อให้กบั AE, AGSI และ Mgt.
เพื่อทําการตรวจสอบ และอนุมตั ิในระบบ SAP-Permit หลังจากนั้นทําการพิมพ์ใบรับรอง
ความปลอดภัยออกมาและนําไปขอใบอนุญาตให้ทาํ งาน ต่อเจ้าของพื้นที่ที่จะปฏิบตั ิงาน
แจกจ่ายใบรับรองความปลอดภัยให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

Bearer

: คือผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสื ออบรมและแต่งตั้งผูท้ าํ หน้าที่ Applicant/Bearer
(QMOS-SFR-08)ทําหน้าที่ผถู ้ ือใบรับรองความปลอดภัยและควบคุมการทํางานให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดในใบรับรองความปลอดภัย และดูแลใบรับรองความปลอดภัย ให้มีอายุการใช้งาน
ตลอดการปฏิบตั ิงานรวมถึงการทําหน้าที่ขอใบอนุญาตให้ทาํ งานด้วย
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Fire Watch

: ทําหน้าที่ในการเฝ้ าระวังมิให้เกิดเพลิงไหม้ในระหว่างที่มีการทํางานที่ก่อให้เกิดความร้อนและ
ประกายไฟ เช่น จัดเตรี ยมสถานที่, จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ให้มีความปลอดภัย ตลอดจนเป็ นผูส้ งั่ ให้
หยุดการทํางานเมื่อเห็นสภาพแวดล้อมไม่มีความปลอดภัยเสี่ ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และยังทํา
หน้าที่ในการดับเพลิงในเบื้องต้น

Authorized
Signatory

: ASM/LTO/ALM/LTA/แผนกท่าเรื อ หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูอ้ นุญาต ทําหน้าที่เป็ น ผูอ้ อก
ใบอนุญาตให้ทาํ งาน (Clearance Certificate : QMOS-SFR-07) และ SBM/CBM Clearance
Certificate : QMOS-SFR-07/01) ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ เมื่อเห็นว่าพื้นที่ที่จะทํางานมีความ
ปลอดภัยสามารถให้ปฏิบตั ิงานได้ และพิจารณาอนุมตั ิการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ทาํ งาน
ตลอดจนเก็บบันทึกสําเนาไว้ในห้องควบคุม

AGT

: ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่ตรวจวัดก๊าซ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ได้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร AGT
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5. ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
อ้ างอิง

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- QMOS-SFR-08

5.1 ขออนุญาตเพื่อปฏิบตั ิงาน

- Applicant

No

5.2 ประเภทงานต้องใช้
ใบรับรองความปลอดภัย (Safety Permit)

- Applicant

บันทึก

- QMOS -SFR-01

หรื อไม่?
Yes

-------

5.3 แจกแจงรายละเอียดการปฏิบตั ิงาน

- Applicant

QMOS
-SFR-01
MQOS-SFR-01
QMOS
-SFR-02
MQOS-SFR-02
QMOS
-SFR-03
MQOS-SFR-03
QMOS
-SFR-04
MQOS-SFR-04
QMOS
-SFR-40
MQOS-SFR-40
QMOS
-SFR-041/1
MQOS-SFR-041

Low

5.4 ประเมินความเสี่ ยง

- AE
- AGSI

และจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ ยง (Job Risk
Assessment)

-

Medium/ High

AE
AGSI
Applicant
Mgt.

- List of Authorized
Signatories for
AGSI/AE/Mgt.

5.5 พิจารณาอนุมตั ิ

- Applicant
- Bearer

- QMOS -SFR-01

5.6 นําไปปฏิบตั ิงาน

Yes
- Applicant
-

ประเมินอันตรายโดยใช้ 3 What’s

Authorized Signatory
Applicant
Bearer
AGT

- Applicant
- Bearer

Issue/Revision No: 10/00

5.7 ต่ออายุหรื อไม่?

- QMOS -SFR-01
5.8 ออกใบอนุญาตให้ทาํ งาน
(Clearance Certificate:
QMOS-SWI-03)

No

5.9 งานสิ้ นสุ ด
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รายละเอียดระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
5.1 ขออนุญาตเพือ่ ปฏิบตั งิ าน
เมื่อมีงานต้องปฏิบตั ิในพื้นที่โรงกลัน่ ฯ Applicant เป็ นผูข้ ออนุญาตเพื่อปฏิบตั ิงานนั้น
5.2 ประเภทของงานต้ องใช้ ใบรับรองความปลอดภัย (Safety Permit) หรือไม่ ?
5.2.1 สําหรับประเภทงานที่ตอ้ งใช้ใบรับรองความปลอดภัย (Safety Permit) ดังตารางต่อไปนี้
5.2.1.1 งานที่ตอ้ งใช้ความร้อนหรื อประกายไฟ (Hot work ie.cutting/ welding/ grinding./ Concrete chip etc)
5.2.1.2 การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ในพื้นที่อนั ตราย (Using non-certified equipment/
apparatus in the hazardous area)
5.2.1.3 ที่อบั อากาศ (Confined space)
5.2.1.4 สภาพแวดล้อมที่เป็ นพิษ (Toxic environment)
5.2.1.5 การตรวจสอบ/ทดสอบโดยใช้รังสี (Radioactive testing)
5.2.1.6 การทําความสะอาดด้วยนํ้าโดยใช้ความดันสู ง (High-pressure jet cleaning)
5.2.1.7 การทําความสะอาดผิวโลหะด้วยวิธีการพ่น (Sandblasting)
5.2.1.8 การใช้ป้ ันจัน่ ชนิดเคลื่อนที่ได้หรื อรถไฟล์ลิ้มในพื้นที่อนั ตราย (Mobile Crane / Forklift. In
hazardous area)
5.2.1.9 การนํารถยนต์เข้ามาใช้ในพื้นที่หน่วยกลัน่ (Vehicle in hazardous area)
5.2.1.10 การถ่ายหรื อบันทึกภาพ (Photograph)
5.2.1.11 งานขุดดิน (Excavation)
5.2.1.12 งานติดตั้งหรื อรื้ อถอนนัง่ ร้านในเขตพื้นที่อนั ตราย และมีความสู งตั้งแต่ 4 เมตร (Erection
scaffolding in hazardous area more than 4 m (also maintenance work related on this type of
scaffolding)
5.2.1.13 งานก่อสร้าง (Construction work)
5.2.1.14 งานเปิ ดกล่องอุปกรณ์เครื่ องมือวัดในพื้นที่หน่วยกลัน่ โดยไม่ได้ทาํ การตัดระบบไฟฟ้ า (Open field
instrument box without power isolation)
5.2.1.15 งานอื่น ๆ ที่ AE หรื อ AGSI พิจารณาแล้วเห็นชอบ (Other non-routine works that agreed by
AGSI/AE based on risk associated with)
Applicant เตรี ยมความพร้อมสําหรับการแจกแจงรายละเอียดขั้นตอนการทํางาน เพื่อขออนุญาตปฏิบตั ิงาน
ในแบบฟอร์ม SAB-Permit และส่ งต่อให้กบั AE, AGSI และ Mgt. เพื่อทําการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมตั ิ ต่อไป
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5.2.2 สําหรับประเภทงานที่ไม่ตอ้ งใช้ใบรับรองความปลอดภัย (Safety Permit) ดังตารางต่อไปนี้
5.2.2.1 งานซ่อมบํารุ งทัว่ ไปโดยใช้อุปกรณ์ชนิด Hand Tool และไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ (ยกเว้นเลื่อยมือ
ที่ใช้ในพื้นที่อนั ตราย) (Minor maintenance /Routine maintenance using hand tool.
(Except Hacksaw in hazardous area))
5.2.2.2 งานตรวจสอบอุปกรณ์ (Equipment checking, inspection)
5.2.2.3 งานที่ไม่ก่อให้เกิดความร้อนหรื อประกายไฟ (Cold work)
5.2.2.4 งานติดตั้งหรื อรื้ อถอนนัง่ ร้านสู งไม่เกิน 12 เมตรในพื้นที่นอกเขตอันตราย
(Erection scaffolding less than 12 m. in non hazardous area)
5.2.2.5 งานซ่อมฉนวนกันความร้อน (Repair insulation)
5.2.2.6 งานที่ออกตามใบรับรองความปลอดภัย (Issued according to safety permit)
5.2.2.7 ปิ ดถนน (Road Closing)
5.2.2.8 งานสํารวจแบบ (Drawing survey)
5.2.2.9 งานล้างไส้กรอง (Strainer cleaning)
5.2.2.10 งาน MMBO
5.2.2.11 งานเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่ องอุปกรณ์ในหน่วยกลัน่ (Change lubricating oil equipment)
5.2.2.12 งานสวน (Garden working)
5.2.2.13 งาน Hot bolt
5.2.2.14 เก็บตัวอย่างนํ้ามันมากกว่า 5 ลิตรที่ไม่ได้ทาํ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Take oil or sample more than 5
litres (non ops))
5.2.2.15 งานทดสอบแรงดันด้วยนํ้า (Hydro static test)
5.2.2.16 งานล้างทําความสะอาดท่อ/ แก้ไขการอุดตันในระบบที่มีแรงดันน้อยกว่า 10 บาร์ (Flushing line /
De-plug system pressure < 10 barg)
งานดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนข้อ 5.8 เพื่อขอใบอนุญาตให้ทาํ งาน (Clearance Certificate:
QMOS-SFR-07) ต่อไป

Issue/Revision No: 10/00

Issue Date: 30/06/14

Page No: 8 of 13

Code No: QMOS-SPR-04
PERMIT TO WORK SYSTEM PROCEDURE

เอกสารฉบับนี้อนุญาตให้นาํ ไปใช้งานได้ไม่เกิน 24 ชัว่ โมงนับจากที่ได้ทาํ การจัดพิมพ์ วันที่ 14/11/14 เวลา 10:55 น.

QSHE

5.3 แจกแจงรายละเอียดการปฏิบตั งิ าน
Applicant เป็ นผูแ้ จกแจงรายละเอียด ขั้นตอนการทํางาน ใบแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่อยูใ่ นระบบ SAB-Permit ตาม
ความจําเป็ น ดังนี้ เพื่อส่ งต่อวิศวกรควบคุมงาน (AE) และผูค้ วบคุมความปลอดภัยฝ่ ายผลิต (AGSI) และหรื อ Mgt.
- QMOS-SFR-01 : Safety permits form / Job Risk Control Evaluation / RAM
- QMOS-SFR-02 : Equipment list
- QMOS-SFR-03 : Digging permit
- QMOS-SFR-04 : แบบฟอร์มรายชื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตเข้าทํางานในสถานที่อบั อากาศ
- QMOS-SFR-40 : แบบฟอร์มเอกสารการอนุมตั ิให้ใช้อุปกรณ์บนั ทึกภาพ
- QMOS-SFR-041/1 : ป้ ายแขวนเตือนอันตราย “DO NOT OPERATE / อันตราย ห้ามแตะต้อง”
5.4 การประเมินความเสี่ ยง ขั้นตอน/ สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
AE และ AGSI ทําการประเมินความเสี่ ยงร่ วมกัน โดยใช้ตารางประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment Matrix)
และบันทึกผลการประเมินความเสี่ ยงและข้อควรระวังต่างๆ ลงในแบบฟอร์มใบรับรองความปลอดภัย (Safety Permit
Form: MQOS-SFR-01)
ผลการประเมินความเสี่ ยง
- ความเสี่ ยงระดับตํ่า (Low Risk) ให้ปฏิบตั ิตามข้อควรระวังมาตรฐานที่กาํ หนดให้ และจะต้องทําการประเมิน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้หลักการของ 3 What’s ตามขั้นตอนข้อ 5.8 เพื่อขอใบอนุญาตให้ทาํ งาน
(Clearance Certificate : QMOS-SFR-07) ต่อไป
- ความเสี่ ยงระดับปานกลาง (Medium Risk) และความเสี่ ยงระดับสูง (High Risk) AE และ AGSI

จะต้องจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ ยง เพื่อหามาตรการป้ องกัน ควบคุม และลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ (ระดับ ปานกลาง) ซึ่งจะต้องทําการประเมินความเสี่ ยง และบันทึกลงในแผนงาน
ควบคุมความเสี่ ยง (Job Risk Control Evaluation) โดยมีหลักการดังนี้
1. อันตรายอะไรที่อาจเกิดขึ้นได้ “What can go wrong?” (Potential Hazard)
2. สาเหตุอะไรที่นาํ ไปสู่ การเกิดอันตราย “What can cause it to go wrong?” (Likely Causes)
3. มีผลกระทบอะไร หากเกิดอันตรายขึ้น “What will happen if the hazard is released?” โดยพิจารณา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Consequence: PERA) และประเมินระดับความเสี่ ยงโดยใช้ ตารางประเมินความ
เสี่ ยง (Risk Assessment Matrix: RAM)
4. กําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ ยง (Control Measure)

Issue/Revision No: 10/00

Issue Date: 30/06/14

Page No: 9 of 13

Code No: QMOS-SPR-04
PERMIT TO WORK SYSTEM PROCEDURE

เอกสารฉบับนี้อนุญาตให้นาํ ไปใช้งานได้ไม่เกิน 24 ชัว่ โมงนับจากที่ได้ทาํ การจัดพิมพ์ วันที่ 14/11/14 เวลา 10:55 น.

QSHE

5.5 พิจารณาอนุมัติ
- AE & AGSI พิจารณามาตรการควบคุม ป้ องกันเพิ่มเติมสําหรับกรณี งานมีความเสี่ ยงระดับปานกลางและ
ความเสี่ ยงสู ง เพื่อควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับปานกลาง (ยอมรับได้) ตลอดเวลา ก่อนพิจารณาอนุมตั ิ
ให้ปฏิบตั ิงานได้
- ในเวลาการปฏิบตั ิงานปกติ Mgt. (MRVP) หรื อในกรณี นอกเวลาการปฏิบตั ิงานปกติ Mgt. on duty เป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมตั ิการขออนุญาตปฏิบตั ิงานสําหรับงานที่มีความเสี่ ยงสู ง
5.6 การนําไปปฏิบตั ิ
Applicant จะต้องทําการพิมพ์ใบรับรองความปลอดภัย หลังจากมีการอนุมตั ิจากผูเ้ กี่ยวข้อง (AE, AGSI, Mgt.)
ผ่านระบบ SAP Permit เรี ยบร้อยแล้วเพื่อนําไปขออนุญาตในการทํางาน (Clearance Certificate) ต่อไป ในระหว่าง
ปฏิบตั ิงานจะต้องติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย และใบอนุญาตให้ทาํ งาน (Clearance Certificate) ไว้หน้างาน
พร้อมทั้งมีผคู ้ วบคุมงาน (Bearer) คอยควบคุมดูแลตลอดเวลา และอธิบายข้อควรระวังต่าง ๆ ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานทราบ
5.7 การต่ ออายุ
การกําหนดอายุใบรับรองความปลอดภัยและการต่ ออายุ ทั้งนี้อายุใบรับรองความปลอดภัยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 ใบอนุญาตอายุไม่เกิน 7 วัน สําหรับงานที่ทาํ ในโรงกลัน่ เช่น งานซ่อมบํารุ ง (Maintenance) งานดัดแปลง
อุปกรณ์หรื อเครื่ องจักร (Plant change) การทํางานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิต
(Operational Unit) เป็ นต้น
ประเภทที่ 2 ใบอนุญาตอายุไม่เกิน 30 วัน สําหรับงานโครงการก่อสร้าง (Project Construction work) ที่มีการกําหนด
ขอบเขตหรื อมีการปิ ดกั้นบริ เวณอย่างชัดเจนและสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาในการทํางาน
และงานสําหรับซ่อมบํารุ งในระหว่างการหยุดซ่อมหน่วยกลัน่ (Shut down)
ประเภทที่ 3 ใบอนุญาตอายุไม่เกิน 1 ปี หรื อหมดปี ปฏิทินของทุกปี (31 ธันวาคม: Yearly Permit) เป็ นงานที่กาํ หนด
ข้อระมัดระวังและมาตรการด้านความปลอดภัยไว้อย่างชัดเจนโดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก AE,
AGSI หรื อ Mgt. เช่น การขอนํารถยนต์เข้าในหน่วยกลัน่ , การขออนุญาตนํากล้องถ่ายรู ปเข้าในหน่วย
กลัน่ เป็ นต้น
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อายุของใบรับรองความปลอดภัยจะเริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ AGSI หรื อ Mgt. เป็ นผูอ้ นุมตั ิ โดยดูได้จากวันที่อนุญาต
ให้ปฏิบตั ิงาน การต่อใบอายุของใบรับรองความปลอดภัยจะต้องผ่านระบบ SAP Pearmit ทั้งนี้ใบรับรองความ
ปลอดภัยประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 สามารถต่ออายุได้ กรณี งานไม่แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่ระบุในใบรับรองความ
ปลอดภัย ให้ Applicant ทําการ ขอต่ออายุกบั AE/AGSI กรณี ที่การขออนุญาตปฏิบตั ิงานที่ไม่ใช่งานที่มีความเสี่ ยงสู ง
หรื อ AE/AGSI/Mgt. สําหรับงานที่มีความเสี่ ยงสู ง ระยะเวลาการต่ออายุ AE หรื อ AGSI หรื อ Mgt. จะเป็ นผูพ้ ิจารณา
กําหนด ทั้งนี้ข้ ึนกับประเภทของงาน สําหรับใบรับรองความปลอดภัย ประเภทที่ 3 ไม่สามารถทําการต่อได้ตอ้ งทําการ
ขออนุญาตใหม่ทุกครั้งเมื่อสิ้ นสุ ดอายุการใช้งาน
5.8 ออกใบอนุญาตให้ ทาํ งาน (Clearance Certificate)
ก่อนการปฏิบตั ิงาน Applicant/Bearer จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ทาํ งาน Clearance Certificate โดยจะต้องเข้าไป
กรอกข้อมูลรายละเอียดในการทํางานเพื่อขออนุญาตทํางานผ่านระบบ SAP Permit (Clearance Certificate) ซึ่งจะ
อนุญาตให้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยผูท้ าํ หน้าที่อนุญาต (Authorized Signatory) ของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้
Applicant/Bearer ร่ วมกับผูท้ าํ หน้าที่อนุญาต (Authorized Signatory) จะต้องทําการประเมินอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้หลักการ 3 what’s อ้างอิงวิธีปฏิบตั ิการการออกใบอนุญาตให้ทาํ งาน (Clearance Certificate
Work Instruction: QMOS-SWI-03) ดังนี้
1. ระบุอนั ตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (What can go wrong?)
2. มีสาเหตุอะไรที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด (What can cause it to go wrong?)
3. มีมาตรการป้ องกันผลกระทบจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (What can you do to prevent it from going wrong?)
-

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกะ (ASM) หรื อหัวหน้าทีมปฏิบตั ิการ (LTO) หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูอ้ นุญาต เป็ นผูอ้ อก
ใบอนุญาตให้ทาํ งาน สําหรับงานที่ทาํ ในพื้นที่ Process Area/Movement/Offsite
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การห้องปฏิบตั ิการทดสอบ (ALM) หรื อหัวหน้าทีมวิเคราะห์ (LTA) หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูอ้ นุญาต
เป็ นผูอ้ อกใบอนุญาตให้ทาํ งาน สําหรับงานที่ทาํ ในห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
เจ้าหน้าที่แผนกท่าเรื อ เป็ นผูอ้ อกใบอนุญาตให้ทาํ งาน สําหรับงานที่ทาํ ที่ทุ่น SBM/CBM และ
เก็บสําเนาไว้ที่หอ้ งควบคุม ใบอนุญาตให้ทาํ งานจะมีอายุการใช้งานเฉพาะช่วงเวลาที่กาํ หนดให้เท่านั้น
ผูต้ รวจวัดก๊าซ (AGT) ทําการตรวจวัดก๊าซ เพื่อเตรี ยมพื้นที่ให้ปลอดภัยก่อนการปฏิบตั ิงานทุกครั้ง ยกเว้น
ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งตรวจวัดก๊าซสําหรับงานบางประเภท ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของ AGSI ที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองความปลอดภัย (Safety Permit)
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5.9 งานสิ้นสุ ด
เมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน Applicant/Bearer จะต้องทําการกรอกข้อมูลเพื่อขอปิ ดใบอนุญาตให้ทาํ งาน
(Clearance Certificate) ในระบบ SAP-Permit และ นําต้นฉบับใบอนุญาตให้ทาํ งาน (Clearance Certificate)
ยืน่ ต่อเจ้าของพื้นที่ผทู ้ าํ หน้าที่อนุญาต (Authorized Signatory) เพื่อขอปิ ดงานในระบบ SAP-Permit อีกครั้ง
ทั้งนี้ Applicant ต้องทําการปิ ดใบรับรองความปลอดภัย (Safety Permit) ในระบบ SAP-Permit ทุกครั้ง
เมื่องานสิ้ นสุ ดลง
หมายเหตุ
1. การเพิกถอนใบรับรองความปลอดภัยหรือการระงับการทํางานชั่วคราว
ในกรณี ที่ตรวจพบว่าสถานที่/อุปกรณ์/วิธี/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานไม่ปลอดภัยต่อการทํางาน ให้ AE หรื อ AGSI
หรื อ ASM หรื อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความปลอดภัยฯ ระงับการทํางานดังกล่าวได้ จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง
และปลอดภัยฯ จึงอนุญาตให้ทาํ งานต่อไปได้

6. อ้างอิง
ชื่อเอกสาร
6.1 Clearance Certificate Work Instruction (QMOS-SWI-03)
6.2 List of Authorized Signatories for AGSI/AE/Mgt.

6.3 หนังสื ออบรมและแต่งตั้งผูท้ าํ หน้าที่ APPLICANT/BEARER
(QMOS-SFR-08)
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สถานทีเ่ ก็บรักษา
Computer Network
All Public FolderS/
Safety/Permit to work
authorized persons
แผนกอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย ป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั
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เอกสารฉบับนี้อนุญาตให้นาํ ไปใช้งานได้ไม่เกิน 24 ชัว่ โมงนับจากที่ได้ทาํ การจัดพิมพ์ วันที่ 14/11/14 เวลา 10:55 น.

QSHE

7. บันทึกรายงาน
ชื่อเอกสาร
สถานทีเ่ ก็บรักษา
ระยะเวลาการเก็บรักษา
Computer Network
ตลอดอายุการใช้งาน
7.1 Safety Permit Form (QMOS-SFR-01)
7.2 Equipment List for Safety Permit Form
Computer Network
ตลอดอายุการใช้งาน
(QMOS-SFR-02)
7.3 Digging Permit Form (QMOS-SFR-03)
Computer Network
ตลอดอายุการใช้งาน
7.4 รายชื่อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เข้าทํางานในสถานที่ แผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
1 ปี
อับอากาศ (QMOS-SFR-04)
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั
7.5 Clearance Certificate Form
สํานักงานของพื้นที่ที่อนุญาต
ตลอดอายุการใช้งาน
(QMOS-SFR-07)
ตลอดอายุการใช้งาน
7.6 SBM/ CBM Clearance Certificate Form
สํานักงานของพื้นที่ที่อนุญาต
(QMOS-SFR-07/1)
7.7 แบบฟอร์มเอกสารการอนุมตั ิให้ใช้อุปกรณ์
Computer Network
ตลอดอายุการใช้งาน
บันทึกภาพ (QMOS-SFR-40)
7.8 ป้ ายแขวนเตือนอันตราย “DO NOT
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ตลอดอายุการใช้งาน
OPERATE / อันตราย ห้ามแตะต้อง”
(QMOS-SFR-041/1)

8. เอกสารแนบท้ าย
ไม่มี
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เอกสารแนบ 2-17
ระบบใบอนุญาตทางาน (Work Permit)
ในการเข้าปฏิบัติงานในพืนที่ของ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

เอกสารฉบับล่าสุ ด
คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
หัวข้ อเรื่อง
ระบบการขออนุญาตทางาน
ประกาศใช้ ครั้งที่ 5
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553

หน่ วยงาน : ผช.กผญ. ปฏิบตั ิการคลัง
รหัสเอกสาร : PM-ผคน.-908
สถานะเอกสาร : ประกาศใช้

จัดทาโดย :

เมตตา ตรี ศิริเนตร

ทบทวนโดย :

ฝ่ ายศูนย์ บริ หารคาสั่ งซื้อและลูกค้ าสั มพันธ์ _ผู้บริหาร ทบทวนแล้ว
(ฝ่ ายศูนย์บริ หารคาสั่งซื้ อและลูกค้าสัมพันธ์_ผูบ
้ ริ หาร)
29 มิถุนายน 2553

อนุมัติโดย :

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการคลัง_ผู้บริ หาร อนุมัติแล้ ว
(ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ปฏิบตั ิการคลัง_ผูบ้ ริ หาร)
30 มิถุนายน 2553

ผู้ควบคุมเอกสาร :

ส่ วนคุณภาพความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสิ่ งฯ_พนักงาน
รับทราบเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 โดย ส่ วนคุณภาพความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสิ่ ง
ฯ_พนักงาน

หน่ วยงานเจ้ าของเอกสาร รับแจ้ งการประกาศใช้ หรือยกเลิกเอกสาร ทาง e-mail
ผช.กผญ. ปฏิบตั ิการคลัง

หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง รับแจ้ งการประกาศใช้ หรือยกเลิกเอกสาร ทาง e-mail
คลังก๊าซเขาบ่อยา
คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ ะ
คลังน้ ามันเชียงใหม่
คลังน้ ามันเด่นชัย
คลังน้ ามันนครราชสี มา
คลังน้ ามันบางปะอิน
คลังน้ ามันปากพนัง
คลังน้ ามันพระโขนง
คลังน้ ามันพิษณุ โลก
คลังน้ ามันภูเก็ต
คลังน้ ามันลาลูกกา
คลังน้ ามันศรี ราชา
คลังน้ ามันสมุทรสาคร
คลังน้ ามันสระบุรี
คลังน้ ามันอุดรธานี
คลังน้ ามันอุบลราชธานี
คลังปิ โตรเลียมขอนแก่น
คลังปิ โตรเลียมนครสวรรค์
คลังปิ โตรเลียมบางจาก
คลังปิ โตรเลียมลาปาง
คลังปิ โตรเลียมสงขลา
คลังปิ โตรเลียมสุ ราษฎร์ธานี
ฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมส่ วนภูมิภาค
ส่ วนสถานีเติมน้ ามันอากาศยานอู่ตะเภา

ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไข :
ลาดับที่ หน้าที่
รายละเอียดการแก้ไขโดยย่อ
1
4 5.1.2.6 ยกเลิก แบบฟอร์มใบบันทีกการออกใบอนุญาตให้ทางาน
(IS08F07)
2
ปรับปรุ งทบทวนทั้งฉบับ
3
เพิ่มเติมคาจากัดความข้อ 4.3 ผูข้ ออนุญาต ข้อ 4.4 ผูอ้ นุญาต
เพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบข้อ 5.1.3 หน้าที่ผตู้ รวจสอบ ข้อ
5.1.6.5 หน้าที่ของผูป้ ระสานงานความปลอดภัยประจาหน่วยงาน
เพิม่ เติมข้อ 5.2.1.2 กาหนดอายุของใบอนุ ญาตทางานกะ และงาน
Day Time
เปลี่ยนแปลงชื่อแบบฟอร์มในข้อ 5.2.4 ทั้ง 8 ประเภทเป็ น FMผคน.-908 (F01 - F08)
เพิ่มเติมข้อ 5.2.5.4.4 ค่ามาตรฐานปริ มาณเอทานอลที่ยอมรับได้ใน
สภาพการทางาน
เพิ่มเติม Flow Chart กระบวนการออก work permit
ข้ อมูลการฝึ กอบรม

แก้ไขโดย
สุ รัฐ
สมพงษ์ ไกรอุดม
เมตตา ตรี ศิริเนตร
และคณะทางาน

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เป็ นระบบประกันความปลอดภัยสาหรับพนักงาน เครื่ องจักรอุปกรณ์ภายใน สาย
ปฏิบตั ิการ ปตท. น้ ามัน โดยการกาหนดขั้นตอนการตรวจสอบความเรี ยบร้อย และความปลอดภัยทุกรายการ
สาหรับการทางานซึ่ งไม่ใช่งานประจาแต่เป็ นงานเพื่อการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ต่อเติมโครงสร้างและอุปกรณ์
ของระบบกระบวนการผลิตภายในเขตปฏิบตั ิการให้มีความเสี่ ยงน้อยที่สุด
1.2 เพื่อให้มีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด และมีการประสานงานที่รัดกุมระหว่างหน่วยงานที่เข้ามา
ทางานที่รับผิดชอบต่ออุปกรณ์ หรื อพื้นที่ที่จะทางานเมื่อมีการทางานใด ๆ ที่เป็ นงานที่เสี่ ยงอันตราย หรื อ
เกี่ยวข้องกับสารไวไฟ, สารมีพิษ หรื อกัดกร่ อนเกิดขึ้นและรวมถึงสภาพพื้นที่ทวั่ ไปและงานขึ้นที่สูงและการ
ทางานใต้น้ า
1.3 เพื่อให้การทางานความปลอดภัยสามารถตรวจวัดติดตามและประเมินผลได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดยใช้กฎความปลอดภัยและระบบอนุญาตทางาน PERMIT TO WORK SYSTEM
2. ขอบข่ าย
ขั้นตอนการดาเนิ นการนี้มีผลให้ใช้กบั พื้นที่และอุปกรณ์ในความรับผิดชอบของพนักงานสาย
ปฏิบตั ิการคลัง ปตท. น้ ามันทุกคน
การยกเลิกคาสั่ง, ข้อกาหนด กฎ ระเบียบที่ขดั แย้ง
ให้ยกเลิกคาสั่ง, ข้อกาหนด, กฎระเบียบอื่น ๆ ที่ขดั กับกฎความปลอดภัยว่าด้วยระบบอนุญาตทางาน
ฉบับนี้และให้กฎระเบียบนี้มีผลใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ผชู ้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ปฏิบตั ิการคลัง ปตท. น้ ามัน
อนุมตั ิเป็ นต้นไป
การปรับปรุ งแก้ไข
การปรับปรุ งแก้ไขกฎความปลอดภัยฉบับนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ ายคุณภาพ
หรื อคณะกรรมการร่ วมความปลอดภัยโดยเสนอผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานทั้งนี้ หน่วยงานส่ วนคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม จะเป็ นผูน้ าเสนอเข้าวาระการประชุม
พื้นที่ที่กาหนดให้ตอ้ งใช้ใบอนุญาตทางาน
เป็ นพื้นที่เขตปฏิบตั ิการ หรื อบริ เวณอุปกรณ์และระบบท่อน้ าดับเพลิงรวมทั้งท่าเทียบเรื อ (JEETY)
หรื อพื้นที่เขตที่ไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูข้ ออนุญาต พื้นที่นอกเขตปฏิบตั ิการ ซึ่งผูจ้ ดั การฝ่ ายที่รับผิดชอบ
พื้นที่กาหนดให้ใช้ใบอนุ ญาตทางาน

3. เอกสารอ้างอิง
3.1 :
เอกสารอ้างอิงอื่นๆ
4. คาจากัดความ
4.1 “เขตปฏิบตั ิการ” หมายถึง พื้นที่ที่มีขบวนการจัดเก็บ, สู บถ่าย, ขนย้าย, และอัดบรรจุน้ ามัน
หรื อก๊าซภายในคลังปิ โตรเลียม ปตท.
4.2 “ใบอนุญาตทางาน” หมายถึง เอกสารใช้เป็ นแบบตรวจสอบและแสดงการอนุญาตให้ทางาน
ตามกฎความปลอดภัยฉบับนี้
4.3 “ผูข้ ออนุญาต” หมายถึง พนักงาน ปตท. ผูไ้ ด้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ทาหน้าที่
ควบคุม ดูแลการทางานนั้น ๆ ซึ่งจะเป็ นผูท้ าหน้าที่แจ้งขออนุญาตเข้าทางานในเขตปฏิบตั ิการ หรื อผูร้ ับเหมาที่
ได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน ปตท. ระดับผูจ้ ดั การส่ วนขึ้นไป กรณี การทางานในที่อบั อากาศ ต้องผ่านการ
อบรมตามที่กฎหมายกาหนด
4.4 “ผูอ้ นุญาต” หมายถึง พนักงาน ปตท. ประจาพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การส่ วนขึ้นไป
ให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการอนุญาตให้ทางานในเขตปฏิบตั ิการที่รับผิดชอบ และหรื อต้องผ่านการอบรมตาม
ระบบขออนุญาตเฉพาะงานตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ การทางานในที่อบั อากาศ
4.5 “ผูร้ ับอนุญาต” หมายถึง หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายจากผูข้ ออนุญาตให้เป็ นผูข้ อ
ใบอนุญาตให้ทางาน ซึ่งมีความสามารถที่จะทาความเข้าใจ หรื อตกลงกับผูอ้ นุญาตได้และอานาจสั่งการให้มี
การปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในใบอนุ ญาตได้ทนั ที
4.6 “ผูร้ ับเหมา” หมายถึง ลูกจ้างของบริ ษทั ผูร้ ับเหมางานของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
4.7 “ผูต้ รวจสอบ” หมายถึง ตัวผูอ้ นุญาตเองหรื อบุคคลซึ่งผูอ้ นุญาตมอบหมายให้ทาการ
ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนหรื อระหว่างการทางานและหลังการทางาน
4.8 “ช่างไฟฟ้ า” หมายถึง พนักงาน ปตท. ประจาแผนกไฟฟ้ าฯ หรื อพนักงาน ปตท. ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผูจ้ ดั การคลัง หรื อผูจ้ ดั การส่ วนและพนักงานดังกล่าวมีความรู ้เรื่ องระบบไฟฟ้ าในพื้นที่จะอนุ ญาต
ให้ทางานเป็ นอย่างดี
4.9 “พนักงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน” หมายถึง บุคคลที่ทางานหรื ออยูใ่ นบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน
4.10 “ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ตาแหน่งในสายการบังคับบัญชาของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 ความรับผิดชอบ
5.1.1 ผูข้ ออนุญาต
5.1.1.1 ให้ยนื่ ขออนุญาตเข้าทางานโดยใช้แบบฟอร์ มใบอนุญาตที่จะทางานแต่ละชนิ ดได้
โดยตรง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มทางาน ยกเว้นกรณี งานเร่ งด่วนฉุ กเฉิ นซึ่ งผู ้
อนุญาตยินยอมจัดเตรี ยมสถานที่ที่จะทางาน
5.1.1.2 เป็ นผูร้ ับอนุญาตด้วยตนเองหรื อมอบหมายให้หวั หน้างานรับใบอนุญาตแทน
5.1.1.3 เป็ นผูป้ ระสานงานในระหว่างการทางานที่ขออนุ ญาตนั้น
5.1.1.4 เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการทางานนั้น
5.1.2 ผูอ้ นุญาต
5.1.2.1 มีอานาจตัดสิ นใจอนุญาตให้ผขู้ ออนุญาตเข้าทางาน ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่างานที่จะทา
นั้นมีความปลอดภัย
5.1.2.2 มีหน้าที่บนั ทึกข้อความและตรวจสอบการบันทึกข้อความในใบอนุญาต
5.1.2.3 แจ้งเตือน แนะนา สภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานและกาหนดมาตรการ
ป้ องกันอันตรายนั้น และสามารถขอดูแผนงานขั้นตอนการปฏิบตั ิ และแผนระงับเหตุฉุกเฉินตามความจาเป็ น
ของงาน
5.1.2.4 เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยอุปกรณ์หรื อพื้นที่ที่จะทางาน
ทั้งก่อนหรื อระหว่างทาและหลังทางาน ซึ่ งการตรวจสอบนี้อาจมอบหมายให้กบั ผูต้ รวจสอบที่หน่วยงานแต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบแทนตนก็ได้
5.1.3 ผูต้ รวจสอบ
5.1.3.1 มีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสภาพพื้นที่ทางาน อุปกรณ์เครื่ องจักรที่ผขู้ ออนุญาต
นาเข้ามาในพื้นที่ทางาน ตามรายการที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตให้ทางานอย่างครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์
PPE ที่ผขู้ ออนุญาตหรื อผูร้ ับเหมานามาใช้งาน การจัดเตรี ยมพื้นที่ทางานให้มีความปลอดภัย เป็ นต้น ส่ งให้ผู ้
อนุญาตพิจารณา
5.1.3.2 ต้องเป็ นบุคคลซึ่ งมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
- การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซและสารเคมี
- การตรวจความปลอดภัยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางาน

- การป้ องกันและการดับเพลิง
- อุปกรณ์หรื อพื้นที่ที่อนุ ญาตให้ทางาน
- อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
5.1.4 พนักงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
5.1.4.1 ใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่จะทา และทางาน
ด้วยความปลอดภัย
5.1.4.2 ต้องเข้าใจและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในใบอนุญาตทางาน
5.1.4.3 ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน และอย่างถูกวิธี
5.1.4.4 แจ้งหัวหน้างานให้ทราบถึงสภาพการทางานหรื อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจ
เกิดอันตรายขึ้นได้
5.1.4.5 หยุดทางานทันทีเมื่อได้รับคาสั่งจากพนักงาน ปตท. หรื อหัวหน้างานหรื อเมื่อมี
สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
5.1.5 ผูจ้ ดั การแผนก ผูจ้ ดั การคลัง ผูจ้ ดั การส่ วน และผูจ้ ดั การฝ่ าย
5.1.5.1 ดาเนินการ หรื อแต่งตั้งพนักงานให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ฉบับนี้ คือ
5.1.6.1.1
ผูข้ ออนุญาต
5.1.6.1.2
ผูต้ รวจสอบ
5.1.6.1.3
ผูอ้ นุญาต
5.1.5.2 ควบคุมให้การปฏิบตั ิตามคู่มือขั้นตอนการดาเนินงานฉบับนี้ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
5.1.5.3 จัดฝึ กอบรมพนักงานในบังคับบัญชาให้ทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิตามคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานฉบับนี้
5.1.5.4 กาจัดข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิตามคู่มือ
ขั้นตอนการดาเนิ นงานฉบับนี้ แจ้งวิธีการที่แก้ไขข้อขัดแย้งนั้น เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา

5.1.6 ผูป้ ระสานงานความปลอดภัยประจาหน่วยงาน
5.1.6.1 ประสานงานจัดฝึ กอบรมแนะนาผูเ้ กี่ยวข้องให้ทราบถึงการปฏิบตั ิและวิธีการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคู่มือขั้นตอนการดาเนินงานฉบับนี้
5.1.6.2 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ใบอนุญาตให้ทางานและรายงานสรุ ปเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา
5.1.6.3 จัดเก็บสาเนาให้ทางานจากทุกหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตไว้เป็ นหลักฐานและเป็ น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ประเมินผล
5.1.6.4 เสนอคณะกรรมการความปลอดภัยพิจารณาทบทวนกฎความปลอดภัยฯ ให้เหมาะสม
อยูเ่ สมอ
5.1.6.5 นาเสนอข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการปฏิบตั ิตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ฉบับนี้ โดยแจ้งวิธีการที่แก้ไขข้อขัดแย้งนั้น เป็ นลายลักษณ์อกั ษรนาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา
5.1.5.4 รวบรวมความต้องการแก้ไขปรับปรุ งคู่มือขั้นตอนการดาเนินงานฉบับนี้ จาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รายงานตามสายการบังคับบัญชา เพื่อนาเข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมการร่ วมความ
ปลอดภัยหรื อคณะทางานฝ่ ายคุณภาพ สายปฏิบตั ิการคลัง
5.1.7 ส่ วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
5.1.7.1 ประสานงานจัดฝึ กอบรมแนะนาผูเ้ กี่ยวข้อง ให้ทราบถึงการปฏิบตั ิและวิธีการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงานฉบับนี้
5.1.7.2 ปรับปรุ งทบทวนการใช้ใบอนุญาตให้ทางานและนาเสนอร่ างสรุ ปเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
นาเข้าพิจารณาในคณะทางานฝ่ ายคุณภาพหรื อคณะกรรมการร่ วมความปลอดภัยสายปฏิบตั ิการคลัง
5.1.7.3 เป็ นผูต้ รวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่ องระบบอนุ ญาตทางานในระบบ LOTUS NOTE
ที่ AUDITOR ตรวจพบให้แก้ไขตามระบบเวลากาหน
5.2 วิธีดาเนินการ
ข้อกาหนดในระบบอนุญาตทางาน (WORK PERMIT REQUIREMENTS)
ก.
กฎความปลอดภัยของระบบอนุญาตทางาน
ข.
อานาจในการออกใบอนุญาต
ค.
ระยะเวลาของใบอนุญาต
ง.
หน้าที่ความรับผิดชอบ

จ.
ฉ.
ช.
5.2.1

ชนิดของใบอนุญาตทางานและประเภทของงานที่ใช้
ข้อปฏิบตั ิการตรวจวัดก๊าซ
ข้อปฏิบตั ิติดป้ ายอันตรายสาหรับการตัดแยกอุปกรณ์

กฎความปลอดภัยของระบบอนุญาตทางาน
5.2.1.1 ก่อนเริ่ มทางานใด ๆ (งานบริ การ งานตรวจสอบ งานซ่อม / สร้างงาน
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อุปกรณ์ กระบวนการผลิต) ที่นอกเหนือจากการปฏิบตั ิงานประจาในเขต
ปฏิบตั ิการ พนักงานหรื อช่างที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปขออนุ ญาตทางาน (WORK PERMIT) จากหัวหน้า
งานที่รับผิดชอบพื้นที่อุปกรณ์ที่จะทางานนั้น ๆ
5.2.1.2 ใบอนุญาตทางานมีอายุการอนุญาตเฉพาะวัน และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้นและ
ใบอนุญาตแต่ละฉบับ จะมีระยะเวลาการอนุมตั ิติดต่อกันได้ไม่เกิน 8 ชัว่ โมง และไม่เกิน 9 ชัว่ โมงสาหรับงาน
Day time
5.2.1.3 ถ้าไม่เริ่ มงานภายใน 2 ชัว่ โมง หลังจากรับใบอนุ ญาตหรื อหยุดงานติดต่อกัน
มากกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อหยุดงานเนื่ องจากงานนั้นไม่ปลอดภัยหรื อหมดเวลาอนุ ญาตที่ระบุไว้ ต้องคืนใบอนุญาต
แล้วขออนุญาตใหม่ก่อนเริ่ มงาน
5.2.1.4 ถ้าไม่เริ่ มงานหรื อทางานยังไม่แล้วเสร็ จสมบูรณ์ในแต่ละกะซึ่ งได้ขออนุญาต
ไว้เพื่อการปฏิบตั ิงานต้องคืนใบอนุญาตที่ขอไว้ท้ งั หมดแล้ว ขออนุญาตใหม่ก่อนเริ่ มงาน
5.2.1.5 ทุกครั้งที่มีการสั่งให้หยุดงาน เนื่องจากงานนั้นไม่ปลอดภัยผูอ้ นุญาตต้องถอน
ใบอนุญาตคืนและหลังจากได้แก้ไขความปลอดภัยนั้นแล้วจึงออกใบอนุ ญาตให้ทางานใหม่
5.2.1.6 ใบอนุญาตทางานจะสมบูรณ์น้ นั ต้องระบุวนั ระยะเวลา อุปกรณ์หรื อสถานที่
ที่อนุญาตให้ทางานและรายละเอียดของงานที่ทาพร้อมทั้งมีลายมือชื่อของผูต้ รวจสอบ, ผูร้ ับอนุญาต และผู้
อนุญาตอย่างครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุในใบอนุ ญาตแต่ละประเภท
5.2.1.8 การอนุญาตและการรับใบอนุญาตเป็ นความรับผิดชอบที่สาคัญมากที่
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยอย่างสู งสุ ด
ผูร้ ับใบอนุญาต : เมื่อลงนามในใบอนุญาตแล้ว หมายถึง ได้เข้าใจในงานที่จะ
ทาและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่าง ๆ ในใบอนุญาตทุกประการ
ผูอ้ นุญาต : เป็ นคนสุ ดท้ายที่จะตัดสิ นใจแล้วว่าอุปกรณ์หรื อบริ เวณที่ทางาน
นั้นปลอดภัยและได้มีการเตรี ยมการทางานดีมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ที่เหมาะสมเพียงพอแล้ว และมีป้ายห้าม
ขอบเขต สัญลักษณ์ ตามกฎความปลอดภัยเฉพาะงานครบถ้วน

5.2.2

อานาจในการออกใบอนุญาตทางาน
ผูม้ ีอานาจออกใบอนุญาตทางานให้สาหรับ ช่างเทคนิค, พนักงานซ่อมบารุ ง, วิศวกร
โครงการหรื อผูค้ วบคุมงานนั้น คือ ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่หรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
1.
เป็ นพนักงานระดับผูจ้ ดั การแผนก, ผูจ้ ดั การคลัง, ผูจ้ ดั การส่ วน หรื อพนักงาน
ที่ผจู ้ ดั การส่ วนมอบหมายและมีหน้าที่รับผิดชอบต่ออุปกรณ์หรื อพื้นที่บริ เวณที่จะขออนุญาตทางานนั้น
2.
ในกรณี ที่การทางานนั้นเกี่ยวข้อง หรื ออยูใ่ นพื้นที่รับผิดชอบของหลาย
หน่วยงานให้ผมู ้ ีอานาจเซ็นชื่ อร่ วมกัน
3.
ในกรณี ที่การทางานนั้นอยูใ่ นพื้นที่นอกเขตปฏิบตั ิการและเป็ นพื้นที่
สาธารณะทัว่ ไปให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การแผนกรักษาความปลอดภัยหรื อผูจ้ ดั การคลังหรื อผูท้ ี่
ผูจ้ ดั การส่ วนมอบหมาย
4.
สาหรับนอกเวลาราชการ หรื อวันหยุดผูอ้ านาจออกใบอนุญาตทางาน คือ
ผูจ้ ดั การแผนกกะหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การส่ วน/คลัง
5.
กรณี เป็ นพนักงานต่ากว่า ผจ.แผนกฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผูจ้ ดั การส่ วน
ขึ้นไป โดยผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งต้องผ่านการอบรมระบบขออนุญาตทางานตามหลักสู ตร ปตท. กาหนด
6.
คุณสมบัติของผูอ้ นุญาต Work permit ต้องผ่านการอบรมตามหลักสู ตรที่
ปตท. กาหนด หรื อหลักสู ตรที่กฎหมายประกาศกาหนด เช่น การออกใบอนุญาตทางานในที่อบั อากาศ พนักงาน
ที่เป็ นผูอ้ อกใบอนุ ญาตต้องผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกาหนด
5.2.3

การใช้ ใบอนุญาตทางาน
5.2.3.1 ระยะเวลาของใบอนุญาต
ระยะเวลาที่ใบอนุญาตทางานสามารถมีผลบังคับ จะอยูใ่ นช่วงเวลาการทางาน
ของคลัง ซึ่ งผูร้ ับใบอนุ ญาตจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ก. ใบอนุญาตทางานที่มีความร้อน(ใบอนุญาต Hot Work) หรื อมีผลการ
ตรวจวัดก๊าซ (สารติดไฟ สารพิษ ออกซิเจน) จะหมดอายุเมื่อ
1.
ไม่เริ่ มทางานภายใน 2 ชัว่ โมง หลังจากเวลาออกใบอนุญาต
หรื อหยุดงานติดต่อกันมากกว่า 2 ชัว่ โมง
2.
เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่กาหนดในช่องระยะเวลาที่ขอไว้ หรื อ
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการทางานเป็ นกะ (หน่วยงานที่มีการทางานเป็ นกะ) ยกเว้นในกรณี ที่ผมู้ ีอานาจออกใบอนุญาต
ได้ระบุไว้เป็ นพิเศษให้ขยายเวลาไว้ในใบอนุญาตพนักงานทุกคนมีอานาจในการสั่งหยุดงานในกรณี ที่พบว่า

สภาพการทางานนั้น ๆ ไม่ปลอดภัยถ้ามีการทางานต่อไปอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้และใบอนุญาตทางาน
นั้น ๆ ถือว่าหมดอายุทนั ที
ข. ใบอนุญาตทางานธรรมดา (COLD WORK) จะมีอายุในการใช้เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง โดยนับหลังจากเวลาที่ออกใบอนุญาต
5.2.3.2 การติดตั้งและแจกจ่ายสาเนาของใบอนุ ญาต
ต้องติดตั้งต้นฉบับใบอนุญาตทางานไว้ในบริ เวณสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
ปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ใบอนุ ญาตจะต้องสามารถติดตั้งให้มองเห็นได้ชดั เจนในรัศมีไม่เกิน 5 เมตรจากจุดที่ทางาน
จนกว่างานจะแล้วเสร็ จ หรื อใบอนุญาตหมดอายุจะต้องแจ้งให้ผอู ้ อกใบอนุ ญาตทราบและคืนใบอนุญาตนั้น
ให้กบั ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่ / อุปกรณ์น้ นั ๆ ให้สาเนาของใบอนุญาตทางานแจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ใบอนุญาตทางานในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
สาเนา :
1.
ติดตั้งไว้ที่หอ้ งควบคุม หรื อสถานที่ที่ผอู้ อก
ใบอนุญาตกาหนดไว้
2.
หน่วยงานความปลอดภัยประจาพื้นที่ของผูอ้ อก
ใบอนุญาต
3.
หน่วยงานรักษาความปลอดภัยประจาพื้นที่ (ถ้ามี)
5.2.3.3 การขยายระยะเวลาของใบอนุญาตทางาน
ผูม้ ีอานาจในการอนุญาตให้มีการขยายระยะเวลา ของใบอนุญาตทางานร้อน
(Hot Work Permit) ต่อเนื่ องจากระยะเวลาราชการ ได้แก่ ผูจ้ ดั การแผนกกะ ที่จะมาปฏิบตั ิงานในกะต่อเนื่ อง
นั้น ๆ ทั้งนี้จะต้องพิจารณาตรวจสอบสถานที่ปฏิบตั ิงานนั้นว่ามีความปลอดภัยสามารถปฏิบตั ิงานต่อเนื่ องได้
และต้องตรวจวัดก๊าซใหม่ทุกครั้งก่อนอนุ ญาตขยายระยะเวลาของใบอนุ ญาตไม่เกิน 1 ชัว่ โมง กรณี ขยายเวลา
เกิน 1 ชัว่ โมงต้องปิ ดใบอนุ ญาตชุดเก่าและส่ งคือและออกชุดใหม่แทนตามระยะเวลาผูข้ ออนุญาตมีหน้าที่
รับผิดชอบในการขอขยายเวลา ของใบอนุ ญาตโดยนาใบอนุญาตต้นฉบับมายืน่ ขออนุ ญาตก่อนที่จะทางาน
ต่อเนื่องได้
5.2.3.4 การส่ งคืนใบอนุ ญาตทางาน
ผูข้ ออนุญาตหรื อผูร้ ับอนุญาตจะต้องเป็ นผูน้ าใบอนุ ญาตมาส่ งคืนแก่ผอู ้ อก
ใบอนุญาต โดยจะต้องดูแลพื้นที่หรื ออุปกรณ์ที่ปฏิบตั ิงานให้มีความปลอดภัยและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย แล้วจึง
ลงนามรับรองทั้งผูร้ ับใบอนุ ญาตและผูต้ รวจสอบ จึงจะถือว่าใบอนุ ญาตนั้นเสร็ จสมบูรณ์

5.2.4

ชนิดของใบอนุญาตทางานและประเภทของงานทีใ่ ช้
ใบอนุญาตให้ทางานมี 8 ชนิด ตามแบบฟอร์มใน ภาคผนวก ดังมีรายละเอียดและ
ชนิดที่ใช้อนุ ญาตให้ทางานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ชนิดที่ 1 ใบอนุญาตทางานธรรมดา
1.
มีสีฟ้า (แบบฟอร์ม FM-ผคน.-908 F01)
2.
สาหรับใช้อนุ ญาตให้ทางานที่การทางานนั้น ไม่ทาให้เกิดความร้อนหรื อมี
ประกายไฟถึงขนาดทาให้เกิดการลุกไหม้ ของวัตถุติดไฟด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้ น เช่น
งานตรวจเช็คอุปกรณ์
งานทาความสะอาดทัว่ ไป
งานต่อท่อ, ถอดวาล์ว
งานใช้เครื่ องมือทัว่ ไป
ฯลฯ
ชนิดที่ 2 ใบอนุญาตทางานร้ อน (HOT WORK PERMIT)
1.
มีสีแดง (แบบฟอร์ม FM-ผคน.-908 F02)
2.
สาหรับใช้อนุญาตให้ทางานที่ใช้ความร้อนหรื อมีประกายไฟได้การทางานที่
เสี่ ยงต่อการเกิดไฟไหม้ และงานอื่น ๆ เช่น
งานเชื่อมประสานหรื อตัด ด้วยเปลวไฟหรื อไฟฟ้ า
งานที่ทาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีแล้วเกิดความร้อนหรื อเกิดการลุก
ไหม้
งานที่ทาให้เกิดไฟฟ้ าสถิตย์
งานใช้เครื่ องจักรกล ยานพาหนะ หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ไม่ใช่ชนิด
EXPLOSION PROOF
งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ไม่ได้ตดั แยกกระแสไฟฟ้ าจากอุปกรณ์น้ นั
งานเชื่อมเจาะภาชนะที่มีวสั ดุหรื อสารไวไฟบรรจุอยูภ่ ายใน (HOT
TAP)
งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้กาหนดให้ใช้ใบอนุญาตให้ทางานชนิดที่
1,3,4,5,6,7 และ 8
การใช้แฟล็ตจากกล้องถ่ายรู ป
การใช้ยานพาหนะเข้าภายในและอันตราย

ชนิดที่ 3 ใบอนุญาตทางานในทีอ่ บั ทึบ (CONFINED SPACE PERMIT)
1.
มีสีเขียว (แบบฟอร์ม FM-ผคน.-908 F03)
2.
สาหรับใช้อนุ ญาตให้เข้าไปทางานในภาชนะหรื อสถานที่มีอนั ตรายต่อการ
หายใจ การถ่ายเทอากาศไม่สะดวก หรื อมีไอสารระเหยหรื อสารเคมีเจือปนอยูใ่ นอากาศเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด (ต้องใช้ควบคู่ไปกับใบอนุญาตชนิดที่ 1 หรื อ 2 ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานที่ทา) เช่น
เข้าไปในถังหรื อสถานที่ที่อาจมีไอระเหยของสารไวไฟหรื อสารพิษ
เจือปนอยูใ่ นอากาศ
เข้าไปในภาชนะหรื อสถานที่ที่มีออกซิ เจนไม่เพียงพอต่อการหายใจ
หรื อมีก๊าซเฉื่ อยอยูห่ นาแน่นไม่เหมาะต่อการหายใจ
ลงไปในหลุมบ่อที่มีความลึกมากกว่าความสู งของผูป้ ฏิบตั ิงาน
เข้าไปในห้องที่มีทางเข้าออกหรื อน้อยกว่าปกติและไม่มีเครื่ องถ่ายเท
อากาศทาให้อากาศที่อยูภ่ ายในไม่ถูกสุ ขลักษณะ ซึ่งอาจเป็ นที่สะสมของสารที่เป็ นพิษ, สารไวไฟ รวมทั้ง
ออกซิ เจนไม่เพียงพอ
เข้าไปในถังน้ ามันและถังต่าง ๆ
เข้าไปในภาชนะที่มีทางเข้าออกทางเดียวและมีการระบายอากาศตาม
ธรรมชาติไม่เพียงพอ
ชนิดที่ 4 ใบอนุญาตทางานฉายรังสี (RADIO ISOTOPES PERMIT)
1.
มีสีขาว (แบบฟอร์ม FM-ผคน.-908 F04)
2.
สาหรับใช้อนุ ญาตให้ทางานเกี่ยวกับงานฉายรังสี หรื อใช้อุปกรณ์ที่มีสารรังสี
ประเภทแตกตัว (ยกเว้นรังสี ในรู ปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า) ซึ่ งรังสี ที่แผ่กระจายออกมาทาให้เซลในร่ างกายของ
สิ่ งมีชีวติ ได้รับอันตราย เช่น
การ X-RAY ตรวจสอบสภาพหรื อวัดความหนาของโลหะ
การฉายรังสี เพื่อตรวจสอบท่อใต้ดิน
การวัดความเข้มข้นของวัตถุต่าง ๆ ด้วยรังสี
การตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการด้วยรังสี
ชนิดที่ 5 ใบอนุญาตทางานขุดเจาะพืน้ ดิน (EXCAVATION PERMIT)
1.
มีสีเหลือง (แบบฟอร์ม FM-ผคน.-908 F05)

2.
สาหรับใช้อนุ ญาตให้ทางานขุดเจาะพื้นดินให้ลึกลงไปมากกว่า 15
เซนติเมตร หรื อ 6 นิ้วฟุต เช่น การขุดเพื่อปรับแต่งผิวดิน, การปักหลัก, หรื อตอกเสาเข็ม และงานอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกัน
3.
ก่อนเริ่ มทางานขุด ผูร้ ับใบอนุญาตทางานควรปรึ กษาเจ้าของพื้นที่หรื อศึกษา
แบบแปลนของพื้นที่ เพื่อป้ องกันการขุดที่อาจไปทาลายสาธารณูปโภคที่อยูใ่ ต้ดิน กรณี ที่มีการขุดดินหรื อการ
ซ่อมแซมที่มีความลึกมากกว่า 3 เมตร ต้องมีแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้างนั้นๆ ตาม
กฎหมาย และมีวศิ วกรดูแล
4.
สาหรับการอนุญาตให้ทางานขุดเจาะพื้นที่ (Excavation Permit) จะต้องได้รับ
การตรวจสอบโดยช่างไฟฟ้ า โดยใช้งานควบคู่กบั งาน Cold Work หรื อ Hot Work ทุกครั้ง
ชนิดที่ 6 ใบอนุญาตทางานขึน้ ทีส่ ู ง
1.
มีสีเขียว (แบบฟอร์ม FM-ผคน.-908 F06)
2.
ใช้อนุญาตให้ทางานที่ตอ้ งขึ้นที่สูงจากระดับพื้นดินหรื อพื้นอาคารตั้งแต่ 2
เมตรขึ้นไป เช่น การทางานก่อสร้างถังน้ ามันใหญ่ การทางานบนปล่อง เป็ นต้น
ชนิดที่ 7 ใบอนุญาตทางานประดานา้ (SUBMARINE PERMIT)
1.
มีสีฟ้า (แบบฟอร์ม FM-ผคน.-908 F07)
2.
ใช้อนุญาตให้ทางานก่อสร้างในน้ า หรื อทางานบนแคร่ ลอยหรื อนัง่ ร้านเหนื อ
พื้นน้ า
ชนิดที่ 8 ใบอนุญาตทางานตัดแยกแหล่ งพลังงาน (WORK WITH ENERGY
PERMIT)
1.
มีสีฟ้าขอบดาด้านข้าง (แบบฟอร์ม FM-ผคน.-908 F08)
2.
ใช้สาหรับอนุ ญาตให้ทางานก่อสร้างที่มีงานไฟฟ้ า หรื องานรื้ อถอนทาลายที่มี
แหล่งพลังงานเช่น ไฟฟ้ า น้ ามัน ไอน้ า ก๊าซ หรื อพลังงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
5.2.5

ข้ อปฏิบัติการตรวจวัดก๊าซ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลที่จะทางานภายในสถานที่เสี่ ยงอันตรายต่อการเกิด
ไฟไหม้หรื อก๊าซรั่วหรื อระบบทางเดินหายใจจากการเข้าปฏิบตั ิงานตามระบบใบอนุญาตทางาน โดยให้มีการ
ตรวจวัดก๊าซที่จะมีอนั ตรายต่าง ๆ ดังนี้
1)
ตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์ บอนที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดไฟไหม้
2)
ตรวจวัดก๊าซพิษภายในสถานที่ปฏิบตั ิงาน

3)
ตรวจวัดก๊าซออกซิ เจนให้มีปริ มาณเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
5.2.5.1 ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานที่ใช้ใบอนุญาตทางานในที่มีความร้อน (Hot Work) และ
งานที่อบั (Confined Space) จะต้องตรวจวัดก๊าซทุกครั้ง สาหรับใบอนุญาตทางานชนิดอื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของผูอ้ อกใบอนุญาต
5.2.5.2 ผูอ้ อกใบอนุญาตเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการตรวจก๊าซ และต้องดูแล
รักษาเครื่ องวัดก๊าซให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการสอบเทียบอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนด
กรณี ใช้เครื่ องมือวัด (Gas Detector) ของผูร้ ับเหมา ผูอ้ อกใบอนุญาตต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวพร้อมใช้งาน
5.2.5.3 การใช้เครื่ องวัดก๊าซเพื่อสาหรับการตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์ บอน
5.2.5.3.1
เพื่อการทางานร้อน (Hot Work) จะต้องมีค่า THC
ไม่เกิน 5% LEL จึงอนุญาตให้ทางานได้
5.2.5.3.2
เพื่อการทางานในที่อบั จะต้องมีค่า THC น้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 4% จึงอนุญาตให้เข้าทางานในที่อบั ได้ ถ้าตรวจวัดก๊าซมีค่ามากกว่า 4% แต่ไม่เกิน 100% LEL
อนุญาตให้เข้าทางานในที่อบั ได้เมื่อมีการใช้เครื่ องช่วยหายใจในขณะทางาน และต้องมีการตรวจวัดก๊าซเป็ น
ระยะในระหว่างการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ทราบว่าสภาพบรรยากาศอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัย
5.2.5.4 การตรวจวัดก๊าซพิษ
5.2.5.4.1
ในสถานที่มีการระบายอากาศที่ดี ผูต้ รวจวัดต้อง
ตรวจวัดก๊าซในบริ เวณโดยรอบให้มนั่ ใจว่าไม่มีกลุ่มก๊าซพิษอยูใ่ นบริ เวณปฏิบตั ิงาน
5.2.5.4.2
ในสถานที่อบั อากาศ ให้ตรวจวัด ณ บริ เวณช่อง
เปิ ดต่าง ๆ ที่สามารถตรวจวัดได้ และต้องมีการตรวจวัดระหว่างการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ เพื่อให้ทราบว่าสภาพ
บรรยากาศอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัย
5.2.5.4.3
การตรวจวัดก๊าซพิษให้วดั หลังจากที่มีการไล่ก๊าซ /
ระบายอากาศแล้ว เป็ นระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ใกล้เคียงกับสภาพการทางานมากที่สุด
5.2.5.4.4
ผูอ้ อกใบอนุญาตทางานจะออกใบอนุญาตทางาน
ได้ เมื่อมีการตรวจวัดก๊าซพิษในสถานที่ปฏิบตั ิงานนั้นมีค่าต่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV ของก๊าซพิษ
นั้น ๆ ซึ่ งมีค่าดังนี้
CO คาร์บอนมอนออกไซค์ 50 ppm
H2S ไฮโดรเจนซัลไฟล์ 10 ppm
SO2 ซัลไฟล์ไดออกไซด์ 5 ppm

H/C ไฮโดรคาร์บอน 500 ppm
CL2 คลอลีน 1 ppm
NO2 ไนโตรเจนไดออกไซค์ 5 ppm
NH3 แอมโมเนีย 50 ppm
C2H5OH เอทานอล 1000 ppm
5.2.5.5 การตรวจวัดออกซิเจน สาหรับการเข้าทางานในที่อบั จะต้องมีค่าวัดได้
มากกว่า 19.5% และไม่มากเกินกว่าตามที่กฎหมายกาหนด จึงออกใบอนุญาตให้เข้าทางานได้ ซึ่งในบรรยากาศ
ปกติจะมีค่าออกซิ เจนอยู่ 20.8% ถ้าตรวจวัดแล้วมีค่าน้อยกว่า 19.5% จะอนุญาตให้เข้าทางานได้เมื่อการทางาน
นั้นมีการใช้เครื่ องช่วยหายใจในขณะเข้าทางาน และต้องมีการตรวจวัดระหว่างการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ เพื่อให้
ทราบว่าสภาพบรรยากาศอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัย
5.2.6 ข้ อปฏิบัติติดป้ายอันตรายสาหรับการตัดแยกอุปกรณ์ เพือ่ ความปลอดภัย (LOCK
TAG-OUT PROCEDURE)
ข้อปฏิบตั ิติดป้ ายอันตรายสาหรับการตัดแยกอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลที่ทางานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ที่ขบั เคลื่อนด้วย
กาลัง ไฟฟ้ าที่จ่ายไปให้อุปกรณ์ไฟฟ้ านั้นออกเสี ยก่อนและมีขอ้ ยกเว้นสาหรับข้อปฏิบตั ิน้ ีคือจะต้องไม่ใช้
สาหรับกรณี ดงั ต่อไปนี้
5.2.6.1 ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง กรณี ที่ทาการเปลี่ยนหลอดไฟ
5.2.6.2 ระบบไฟฟ้ าที่กาลังดันน้อยกว่า 220 โวลท์ และระบบไฟฟ้ าที่จาเป็ นต้องมี
กระแสไฟฟ้ าตลอดเวลาให้ดาเนินการตามวิธีของหัวหน้าช่างไฟฟ้ าส่ วนซ่อมบารุ งการติดป้ ายอันตรายห้ามใช้
งาน สาหรับการตัดแยกอุปกรณ์ควบคู่กบั การขออนุญาตทางาน (WORK PERMIT) มีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
1.
พนักงานผูค้ วบคุมอุปกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบการหยุดการทางานของ
อุปกรณ์โดยปลดหรื อกดสวิทซ์อุปกรณ์ (LOCAL SWITCHBREAKER) ตัดกระแสไฟฟ้ าที่เข้าเครื่ องเพื่อ
เตรี ยมงานซ่อมต่อไป
2.
หลังจากหยุดอุปกรณ์แล้วพนักงานผูค้ วบคุมอุปกรณ์ จะต้องไปที่
ห้องแผงปลดสวิทซ์ควบคุมไปตาแหน่ง “OFF” (OFF MAIN BREAKER) เพื่อตัดไฟที่จ่ายไปยังอุปกรณ์ที่จะ
ทาการตรวจหรื อซ่ อม

3.
เมื่อทาการตัดไฟที่แผงสวิทซ์เรี ยบร้อยแล้ว พนักงานควบคุมอุปกรณ์
จึงติดแขวนป้ าย “อันตรายห้ามใช้งาน” ที่สวิทซ์ควบคุมและต้องปลดสวิทซ์ตดั ระบบ (OFF / DISCONNECT)
ไฟฟ้ าอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยงด้วยถ้ามี
4.
พนักงานควบคุมอุปกรณ์ตอ้ งไปทดสอบกดสวิทซ์อุปกรณ์ LOCAL
SWITCH เพื่อให้แน่ใจว่าได้ทาการตัดไฟถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว โดยกดสวิทซ์หยุดเครื่ องแล้วจึงผูกแขวนป้ าย
“อันตรายห้ามใช้งาน” ที่สวิทซ์อุปกรณ์น้ นั ด้วย
5.
หลังจากผูกแขวนป้ าย “อันตรายห้ามใช้งาน” ไว้ที่สวิทซ์ควบคุม
และสวิทซ์อุปกรณ์แล้ว พนักงานผูค้ วบคุมอุปกรณ์จะต้องลงบันทึกในป้ ายอันตรายพร้อมทั้งแจ้งให้ช่างไฟฟ้ า
ช่างเครื่ องกลหรื อผูร้ ับเหมาที่จะทางานกับอุปกรณ์ทางาน
6.
ทุกคนที่จะทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อขับเคลื่อนด้วยกาลังไฟฟ้ า
เช่น ช่างเครื่ องกล ผูร้ ับเหมาหรื อช่างไฟฟ้ า จะต้องแน่ใจว่าสวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์น้ นั ที่หอ้ งแผงสวิทซ์ควบคุม
ได้มีการตัดไฟแล้วหรื อกล่องสวิทซ์ควบคุม (MAIN BREAKER / SWITCH GEAR) เลื่อนออกมาอยูใ่ น
ตาแหน่ง DISCONNECT และที่สาคัญจะต้องมีป้าย “อันตรายห้ามใช้งาน” ของพนักงานควบคุมอุปกรณ์ท้ งั นี้
ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
7.
ช่างเครื่ องกล ช่างไฟฟ้ า หรื อผูร้ ับเหมาที่จะทางานกับอุปกรณ์
จะต้องทดสอบกดสวิทซ์ที่อุปกรณ์ LOCAL SWITCH นั้นด้วยเพื่อแน่ใจว่าได้มีการแขวนป้ ายตัดกระแสไฟฟ้ า
ไม่ผดิ ตัว
8.
การปลดป้ าย “อันตรายห้ามใช้งาน”
8.1 เมื่อช่างแต่ละคนทางานของตนเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว ให้
ปลดป้ ายอันตรายห้ามใช้งานที่สวิทซ์อุปกรณ์น้ นั และที่สวิทซ์ควบคุมออกตามลาดับพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานผู ้
ควบคุมอุปกรณ์ทราบด้วยโดยคืนป้ ายพร้อมใบอนุญาตทางาน
8.2 พนักงานผูค้ วบคุมอุปกรณ์จะต้องตรวจระบบอุปกรณ์จน
มัน่ ใจว่าปลอดภัยจึงปลดล็อคตัดต่ออุปกรณ์เข้าสภาวะปกติ
8.3 เมื่อปลดล็อคเรี ยบร้อยแล้ว ให้พนักงานผูค้ วบคุมอุปกรณ์ทา
การทดสอบอุปกรณ์ร่วมกับช่างผูท้ ี่ซ่อมแซมอุปกรณ์น้ นั ๆ จนมัน่ ใจว่าจะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย จึงแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบต่อไป
8.4 ให้ใช้ป้ายอันตรายห้ามใช้งานนี้ทุกครั้ง เมื่อมีการตัดแยก
กระแสไฟฟ้ าสาหรับการซ่อมแซม

5.2.7 ความปลอดภัยในการทางานในทีส่ ู ง (นั่งร้ าน)
นั่งร้ าน หมายถึง ที่ปฏิบตั ิงานซึ่ งจัดไว้สูงจากพื้นดินหรื อส่ วนของ
อาคาร หรื อส่ วนของงานก่อสร้างสาหรับเป็ นที่รองรับของผูป้ ฏิบตั ิงาน และหรื อวัสดุในงานก่อสร้าง เป็ นการ
ชัว่ คราว และการทางานที่มีความสู งเกิน 2 เมตรขึ้นไป บริ ษทั ต้องจัดให้มีนงั่ ร้าน บันได ขาหยัง่ หรื อม้ายืนที่
ปลอดภัยตามสภาพของงาน สาหรับปฏิบตั ิงาน
อันตรายทีม่ ักเกิดขึน้ กับผู้ปฏิบัติในการใช้ นั่งร้ าน
1.
การพังของนัง่ ร้านและค้ ายัน เป็ นสาเหตุที่ทาให้คนงาน
ได้รับอันตรายมาก มีสาเหตุดงั นี้
1.1 รับน้ าหนักบรรทุกมากเกินไป
1.2 วัสดุที่นามาใช้ไม่สมบูรณ์ เช่น ใช้ไม่เก่าจนเนื้อไม้
ยุย่ หรื อเป็ นเหล็กที่คดงอ เป็ นต้น
1.3 การประกอบหรื อติดตั้งไม่ถูกต้อง
1.4 ฐานของนัง่ ร้านและค้ ายันไม่มนั่ คง
2.
คนงานตกลงมาจากนัง่ ร้าน ไม่ใช่มีสาเหตุมาจากนัง่ ร้านพัง
เท่านั้น แต่ยงั มีสาเหตุอื่นอีกเช่น
2.1 คนงานประมาทเลินเล่อ สะดุดวัสดุบนนัง่ ร้าน
2.2 คนงานทางานเพลิง ทาให้กา้ วผิดเพราะไม่ได้มอง
พื้นทางเดินบนนัง่ ร้าน
2.3 อาจเป็ นโรคปัจจุบนั เช่น เป็ นลม หน้ามืด
2.4 เกิดจากการพัดของลมอย่างแรง
การป้องกันอันตรายจากนั่งร้ านและคา้ ยัน
1.
ควรมีการตรวจสอบสภาพนัง่ ร้านว่า มีความแข็งแรง อยูใ่ น
สภาพดีนาไปใช้งานได้ ถ้าชารุ ดหรื อผุกร่ อนก็ควรแยกไปซ่อมหรื อตัดทิ้งไป
2.
การติดตั้งหรื อประกอบนัง่ ร้าน ควรปฏิบตั ิตามที่วศิ วกร
หรื อมาตรฐานกาหนด และควรมีการตรวจสอบความเรี ยบร้อยอีกครั้งก่อนที่จะมีการใช้งาน
3.
ไม่ควรดัดแปลงหรื อใช้ชิ้นส่ วนอื่นแทนชิ้นส่ วนเดิมเด็ดขาด
4.
ควรติดตั้งแผงกันตกและตาข่ายโดยรอบ เพื่อป้ องกันเศษ
วัสดุตกลงมาและป้ องกันคนงานที่หล่นลงมาขณะขึ้นไปทางาน

5.
ทางเดินของคนงานที่ตอ้ งผ่านนัง่ ร้าน ต้องจัดให้เป็ น
ระเบียบและข้างบนต้องมีแผงกันตก เพื่อความปลอดภัยในการเดิน
6.
คนงานที่ทางานแบบนัง่ ร้านนอกอาคาร ต้องสวมใส่ เข็มขัด
นิรภัยทุกคน
7.
ในกรณี ที่คนงานต้องใช้บนั ไดในงานก่อสร้าง ต้องจัดหา
บันไดที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทานและมีความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย
8.
ในกรณี ที่คนงานใช้ขาหยัง่ หรื อม้ายืนในการทางาน ต้องจัด
ให้มีผดู ้ ูแลขาหยัง่ หรื อม้ายืนให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและมีพ้นื ที่สาหรับยืนทางานอย่างเพียงพอ
ข้ อควรระวังในการทางานทีส่ ู ง
1.
หากผูป้ ฏิบตั ิงานมีอาการผิดปกติ หรื อเจ็บป่ วย ให้หยุด
ทางาน และรายงานหัวหน้างานทันที
2.
บริ เวณที่ไม่มีราวเกาะหรื อเครื่ องป้ องกันอย่างอื่น
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และตรวจสอบสภาพของเข็มขัดนิรภัยก่อนใช้เสมอ
3.
ห้ามโยนหรื อขว้างเครื่ องมือ หรื อวัสดุอื่น ๆ ลงมาให้ใช้
เชือกแทน โดยใส่ ในถัง หรื อใส่ ถุงผ้าใบแทน แล้วหย่อนลงมาจากที่สูง
4.
อย่าวางเครื่ องมือและวัสดุอื่น ๆ ในตาแหน่งที่อาจจะตกลง
มาได้
5.
ป้ องกันตนเองให้พน้ จากอันตรายวัตถุ ที่จะหล่นลงมา
ขณะที่ทางานใกล้ ๆ หรื อใต้นงั่ ร้าน
6.
เตรี ยมการป้ องกันเป็ นพิเศษ เพื่อป้ องกันสิ่ งของกระเด็น
เมื่อเปิ ดห่อหรื ออุปกรณ์ที่อยูเ่ หนือศีรษะ
7.
ห้ามเดินบนหลังคาถัง ที่ไม่มีทางเดิน นอกจากจะได้รับ
อนุญาต
“ อุบัติเหตุจะเกิดขึ้น ถ้าท่านทาลายกฎ ”

6. ภาคผนวก
 ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายกาหนด

กฎระเบียบตามที่ ปตท. กาหนด
สาหรับเก็บไฟล์ หรือข้ อมูลต้ นฉบับ

คู่มือ (Manual)

เอกสารทีอ่ ้างอิง
คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

คู่มือวิธีปฎิบัติ

แบบฟอร์ ม

เอกสารสนับสนุน

คู่มือมาตรฐาน

บันทึกการทางาน
จัดทาร่ างแก้ไขเอกสาร เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553: โดย ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม_พนักงาน
ส่งให้ผทู้ บทวน เมื่อ 10 มิถุนายน 2553 โดย ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม_พนักงาน
อนุมตั ิการทบทวนแล้วส่งต่อให้ผอู้ นุมตั ิคนต่อไป เมือ่ 29 มิถุนายน 2553 โดย ฝ่ ายศูนย์บริ หารคาสัง่ ซื้อและลูกค้าสัมพันธ์_ผูบ้ ริ หาร
อนุมตั ิและส่งต่อให้ผคู้ วบคุมเอกสาร เมื่อ 30 มิถุนายน 2553 โดย ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ปฏิบตั ิการคลัง_ผูบ้ ริ หาร
รับทราบการประกาศใช้ เมื่อ 7 กรกฎาคม 2553 โดย ส่วนคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งฯ_พนักงาน

FM-ผคน.-908-F01

เลขที่ใบอนุญาต
วันที่

ใบอนุญาตทางานธรรมดา

เวลา

(Cold Work Permit)

น.

ถึง

น.

ชื่อ/หน่วยงานผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่เข้าปฏิบัตงิ าน

บริเวณปฏิบัตงิ าน (กาหนดพื้นที่ชัดเจน) :

จานวนผู้ปฏิบัติงาน :

อุปกรณ์/ชิ้นงาน ที่ซ่อมแซม /ตรวจสอบ :

รายละเอียดของงาน :

รายการตรวจสอบบันทึกโดยผู้อนุญาต

ไม่
เกี่ยวข้อง

ใช่ ไม่ใช่

คน (แนบ/ระบุรายชือ่ )

มาตรการ/ข้อควรระวัง หรือเหตุผลที่ไม่ใช่

1. ตรวจสอบพื้นที่/อุปกรณ์/เครื่องจักร มีสภาพที่จะทางานได้อย่างปลอดภัย
2. พื้นที่ปฏิบัตงิ านไม่มีสารเคมีอันตรายหรือสารไวไฟ หรือจัดเก็บแยกอย่างเหมาะสม
3. มีรายละเอียดและขั้นตอนของงานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
4. ตัดแยกระบบ/ไฟฟ้า/พลังงาน ฯลฯ และติดป้ายเตือนอันตราย
5. มีการประเมินความเสี่ยงของงาน ตามแบบฟอร์ม
6. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่ทาให้เกิดประกายไฟ
8. เครื่องมือ/อุปกรณ์มีสภาพปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน/กฎหมาย
9. แต่งกายเหมาะสมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาปฏิบตั งิ าน
10. อื่น ๆ ระบุ

ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับการทางาน ดังนี้
[ ] ป้องกันศีรษะ
[ ] ป้องกันตา
[ ] ป้องกันหู
[ ] เครื่องช่วยหายใจ [ ] ชุดป้องกันฝุ่น / สารเคมี
[ ] ถุงมือหนัง / ยาง [ ] รองเท้านิรภัย [ ] เข็มขัด / เชือกนิรภัย [ ] อื่น ระบุ
ข้อกาหนดเพิ่มเติม
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยปลอดภัย พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเอง ซึ่งได้ระบุมาตรการเพื่อควบคุมและ/หรือลดความเสี่ยง
ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้
ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าให้จัดทาสถานที่ทางานให้มีสภาพ ปลอดภัย
ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ*

และเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติดี และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น
ลงชื่อ

ผู้ขอ / รับอนุญาต*

ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ผู้อนุญาต*

ผู้อนุญาต

สาเนาที่ 2 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (ประจาพื้นที่ ถ้ามี)

คาเตือน : ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นชัดเจนในจุดที่ทางาน ถ้าไม่เริ่มทางานหรือหยุดทางาน เกิน 2 ชม.
หรือหมดเวลาอนุญาต หรือมีสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องคืนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตทันที

น.

เวลาตรวจ

ต้นฉบับ : สาหรับผู้ขออนุญาตติดแสดงที่ทางาน
สาเนาที่ 1 : ผู้อนุญาต

Rev 02(30/4/2553)

ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ลงชื่อ

ลงชื่อ
การแจกจ่าย :

ผู้ขอ / รับอนุญาต

ลงชื่อ

*หมายเหตุ :

ผู้ตรวจสอบ : ผู้อนุญาตหรือบุคคลซึ่งผู้อนุญาตมอบหมายให้ตรวจสอบ
ความปลอดภัย ก่อน ระหว่าง และหลังการทางาน
ผู้ขอ/รับอนุญาต : พนักงานปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้คุมงานหรือ
ผู้รับเหมา ที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน ปตท.
ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ ผจ.ส่วน
ผู้อนุญาต : พนักงานปตท. ประจาพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ผจ.ส่วน
ขึน้ ไป ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

FM-ผคน.-908-F02

เลขที่ใบอนุญาต
วันที่

ใบอนุญาตทางานร้อน

เวลา

(Hot Work Permit)

น.

ถึง

น.

หน่วยงานผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงาน

บริเวณปฏิบัตงิ าน (กาหนดพื้นที่ชัดเจน) :

จานวนผู้ปฏิบัติงาน :

อุปกรณ์/ชิ้นงาน ที่ซ่อมแซม /ตรวจสอบ :

รายละเอียดของงาน :

รายการตรวจสอบบันทึกโดยผู้อนุญาต

ไม่
เกี่ยวข้อง

ใช่ ไม่ใช่

คน (แนบ/ระบุรายชือ่ )

มาตรการ/ข้อควรระวัง หรือเหตุผลที่ไม่ใช่

1.ตรวจสอบพื้นที่/อุปกรณ์/เครื่องจักร มีสภาพที่จะทางานได้อย่างปลอดภัย
2. พื้นที่ปฏิบัตงิ านไม่มีสารเคมีอันตรายหรือสารไวไฟ หรือจัดเก็บแยกอย่างเหมาะสม

3. มีรายละเอียดและขั้นตอนของงานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
4. ตัดแยกระบบ/ไฟฟ้า/พลังงาน ฯลฯ และติดป้ายเตือนอันตราย
5. มีการประเมินความเสี่ยงของงาน ตามแบบฟอร์ม
6. ตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน ต้องมีค่าต่ากว่า 5 %LEL
7. ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน/ ก๊าซพิษ อื่น ๆ ระบุชนิด

วัดได้ ................ %LL ตรวจโดย..........................
วัดได้ ................ %

ตรวจโดย.......................

8. เครื่องมือ/อุปกรณ์มีสภาพปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน/กฎหมาย
9. อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิด Explosion - Proof เมื่อใช้ในพื้นที่อันตราย
10. อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมใช้งานตลอดเวลาปฏิบตั งิ าน
11. แต่งกายเหมาะสมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาปฏิบัตงิ าน
12. อื่น ๆ ระบุ
ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับการทางาน ดังนี้
[ ] ป้องกันศีรษะ
[ ] ป้องกันตา
[ ] ป้องกันหู
[ ] เครื่องช่วยหายใจ [ ] ชุดป้องกันฝุ่น / สารเคมี
[ ] ถุงมือหนัง / ยาง [ ] รองเท้านิรภัย [ ] เข็มขัด / เชือกนิรภัย [ ] อื่น ระบุ
ข้อกาหนดเพิ่มเติม
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยปลอดภัย พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเอง ซึ่งได้ระบุมาตรการเพื่อควบคุมและ/หรือลดความเสี่ยง
ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้
ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าให้จัดทาสถานที่ทางานให้มีสภาพ ปลอดภัย
ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ*

และเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติดี และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น
ลงชื่อ

ผู้ขอ / รับอนุญาต*

ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ผู้อนุญาต*

ผู้อนุญาต

สาเนาที่ 2 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (ประจาพื้นที่ ถ้ามี)

คาเตือน : ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นชัดเจนในจุดที่ทางาน ถ้าไม่เริ่มทางานหรือหยุดทางาน เกิน 2 ชม.
หรือหมดเวลาอนุญาต หรือมีสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องคืนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตทันที

น.

เวลาตรวจ

ต้นฉบับ : สาหรับผู้ขออนุญาตติดแสดงที่ทางาน
สาเนาที่ 1 : ผู้อนุญาต

Rev 02(30/4/2553)

ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ลงชื่อ

ลงชื่อ
การแจกจ่าย :

ผู้ขอ / รับอนุญาต

ลงชื่อ

*หมายเหตุ :

ผู้ตรวจสอบ : ผู้อนุญาตหรือบุคคลซึ่งผู้อนุญาตมอบหมายให้ตรวจสอบ
ความปลอดภัย ก่อน ระหว่าง และหลังการทางาน
ผู้ขอ/รับอนุญาต : พนักงานปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้คุมงานหรือ
ผู้รับเหมา ที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน ปตท.
ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ ผจ.ส่วน
ผู้อนุญาต : พนักงานปตท. ประจาพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ผจ.ส่วน
ขึน้ ไป ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

FM-ผคน-908-F03

เลขที่ใบอนุญาต

ใบอนุญาตทางาน ในที่อับอากาศ
(Confined Space Permit)

วันที่
เวลา

น.

ถึง

น.

ชื่อ/หน่วยงานผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่เข้าปฏิบัตงิ าน
ผู้ช่วยเหลือ ชื่อ :

ผู้ควบคุมงาน ชื่อ :
บริเวณปฏิบัตงิ าน(กาหนดให้ชัดเจน) :
อุปกรณ์/ชิ้นงาน ที่ซ่อมแซม ตรวจสอบ :
รายละเอียดของงาน :
รายการตรวจสอบบันทึกโดยผู้อนุญาต

จานวนผู้ปฏิบัติงาน :

ไม่
เกี่ยวข้อง

ใช่ ไม่ใช่

1. ได้ปิดกัน้ หรือแยกอุปกรณ์ พลังงาน สารหรือสิ่งที่เป็นอันตรายที่จะเข้าสู่บริเวณที่
อับอากาศขณะปฏิบตั ิงาน และจัดการระบบการถ่ายเทอากาศให้เป็นที่ปลอดภัย
2. มีป้ายข้อความเตือน “ที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้า” ขนาดมองเห็นชัดเจนในบริเวณ
ทางเข้า -ออก
3. มีการประเมินความเสี่ยงของงาน ตามแบบฟอร์ม
4. ตรวจวัดปริมาณก๊าซและสารเคมี ก่อนเริ่มงาน
- O2(ออกซิเจน) ต้องอยู่ในช่วง 19.5% - 23.5% โดยปริมาตร
- H/C (ไฮโดรคาร์บอน) มีค่าต่ากว่า 5% LEL
- ก๊าซพิษอื่น ๆ
5. ตรวจวัดปริมาณก๊าซและสารเคมี ดัง ระหว่างปฏิบตั ิงาน
- O2(ออกซิเจน) ต้องอยู่ในช่วง 19.5% - 23.5% โดยปริมาตร
- H/C (ไฮโดรคาร์บอน) มีค่าต่ากว่า 5% LEL

คน (แนบและระบุชื่อ)

มาตรการ/ข้อควรระวัง หรือเหตุผลที่ไม่ใช่

เวลาตรวจ
ค่าที่วัดได้
เวลาตรวจ
ค่าทีวัดได้

- ก๊าซพิษอื่น ๆ
6. ผู้ช่วยเหลือ ต้องคอยเฝ้าดูแลบริเวณทางเข้าออกตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือ
7. อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้เป็นชนิด Explosion – Proof
8. มีมาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อนเข้าปฏิบตั งิ านในที่อับอากาศ
9. มี PPE , อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตพร้อมใช้งาน
10. มีการประเมินอันตรายที่อาจได้รับกรณีฉุกเฉิน และวิธีหลีกหนีภัยสาหรับทางาน
ในที่อับอากาศ
11 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีหนังสือรับรองแพทย์ สามารถทางานในที่อับอากาศได้
ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับการทางาน ดังนี้
[ ] ป้องกันศีรษะ
[ ] ป้องกันตา
[ ] ป้องกันหู
[ ] เครื่องช่วยหายใจ [ ] ชุดป้องกันฝุ่น / สารเคมี
[ ] ถุงมือหนัง / ยาง [ ] รองเท้านิรภัย [ ] เข็มขัด / เชือกนิรภัย [ ] อื่น ระบุ
ข้อกาหนดเพิ่มเติม
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยปลอดภัย พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเอง ซึ่งได้ระบุมาตรการเพื่อควบคุมและ/หรือลดความเสี่ยง
ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้
ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าให้จัดทาสถานที่ทางานให้มีสภาพ ปลอดภัย
ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ*

และเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติดี และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น
ลงชื่อ

ผู้ขอ / รับอนุญาต*

ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ลงชื่อ

ผู้อนุญาต*

การแจกจ่าย : ต้นฉบับ : สาหรับผู้ขออนุญาตติดแสดงที่ทางาน
สาเนาที่ 1 : ผู้อนุญาต

สาเนาที่ 2 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (ประจาพื้นที่ ถ้ามี)

คาเตือน : ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นชัดเจนในจุดที่ทางาน ถ้าไม่เริ่มทางานหรือหยุดทางาน เกิน 2 ชม.
หรือหมดเวลาอนุญาต หรือมีสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องคืนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตทันที
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ผู้ขอ / รับอนุญาต

ลงชื่อ

ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ผู้อนุญาต

ลงชื่อ

น.

เวลาตรวจ

*หมายเหตุ :

ผู้ตรวจสอบ : ผู้อนุญาตหรือบุคคลซึ่งผู้อนุญาตมอบหมายให้ตรวจสอบ
ความปลอดภัย ก่อน ระหว่าง และหลังการทางาน
ผู้ขอ/รับอนุญาต : พนักงานปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้คุมงานหรือ
ผู้รับเหมา ที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน ปตท.
ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ ผจ.ส่วน
ผู้อนุญาต : พนักงานปตท. ประจาพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ผจ.ส่วน
ขึน้ ไป ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

FM-ผคน.-908-F04

เลขที่ใบอนุญาต

ใบอนุญาตทางาน รังสี

วันที่
เวลา

(Ionizing Radiation Permit)

น.

บริเวณปฏิบัตงิ าน (กาหนดพื้นที่ชัดเจน) :

ชื่อ/หน่วยงานผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่เข้าปฏิบัตงิ าน
จานวนผู้ปฏิบัติงาน :

อุปกรณ์/ชิ้นงาน ที่ซ่อมแซม /ตรวจสอบ :

รายละเอียดของงาน :

ใช่ ไม่ใช่

รายการตรวจสอบบันทึกโดยผู้อนุญาต

ไม่
เกี่ยวข้อง

ถึง

น.

คน (แนบ/ระบุรายชือ่ )

มาตรการ/ข้อควรระวัง หรือเหตุผลที่ไม่ใช่

1.อุปกรณ์เครื่องฉายรังสีได้รับอนุญาตให้ใช้งานถกต้องตามกฎหมาย
เลขทีใ่ บอนุญาต……………..วันที่ออกใบอนุญาต.................................
2. ได้ตรวจเครื่องเก็บสารรังสีในระยะ 1 เมตร แสดงค่าไม่เกินค่า 50 มิลลิซีเวิร์ต (mSV)
3. กาหนดพื้นที่ควบคุมโดยจัดทารั้ว คอกกั้นหรือแนวเขต และมีป้ายข้อความ “ระวัง
อันตรายจากรังสี ห้ามเข้า” อักษรสีดา พื้นสีเหลือง แสดงให้เห็นชัดเจน
4. ต้องมีพนักงานผู้รับผิดชอบดาเนินการทางเทคนิคในเรื่องรังสี ตามกฎหมาย
ตลอดเวลาที่มกี ารทางานเกี่ยวกับรังสี เพื่อป้องกันและระงับอันตราย

ระบุชื่อ.................................................................
เลขที่ / วันที่ใบอนุญาต.............................................

5. มีการประเมินความเสี่ยงของงาน ตามแบบฟอร์ม
6. ตรวจสอบอุปกรณ์และบริเวณที่ทางานรังสี มีสภาพปลอดภัย
7. ผู้ปฏิบัตงิ าน ต้องใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจาตัวตลอดเวลาปฏิบัตงิ าน
8. ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าทีเ่ กี่ยวข้อง เข้าพื้นที่ควบคุม ยกเว้นได้รับอนุญาตและต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้รับผิดชอบดาเนินการทางเทคนิคเรื่องรังสี
9. ห้ามผู้ปฏิบัตงิ านเป็นหญิงมีครรภ์เข้าพื้นที่ควบคุม
10. อื่น ๆ ระบุ
ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับการทางาน ดังนี้
[ ] ป้องกันศีรษะ
[ ] ป้องกันตา
[ ] ป้องกันหู
[ ] เครื่องช่วยหายใจ [ ] ชุดป้องกันฝุ่น / สารเคมี
[ ] ถุงมือหนัง / ยาง [ ] รองเท้านิรภัย [ ] เข็มขัด / เชือกนิรภัย [ ] อื่น ระบุ
ข้อกาหนดเพิ่มเติม
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยปลอดภัย พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเอง ซึ่งได้ระบุมาตรการเพื่อควบคุมและ/หรือลดความเสี่ยง
ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้
ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าให้จัดทาสถานที่ทางานให้มีสภาพ ปลอดภัย
ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ*

และเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติดี และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น
ลงชื่อ

ผู้ขอ / รับอนุญาต*

ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ผู้อนุญาต*

ผู้อนุญาต

สาเนาที่ 2 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (ประจาพื้นที่ ถ้ามี)

คาเตือน : ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นชัดเจนในจุดที่ทางาน ถ้าไม่เริ่มทางานหรือหยุดทางาน เกิน 2 ชม.
หรือหมดเวลาอนุญาต หรือมีสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องคืนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตทันที

น.

เวลาตรวจ

ต้นฉบับ : สาหรับผู้ขออนุญาตติดแสดงที่ทางาน
สาเนาที่ 1 : ผู้อนุญาต
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ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ลงชื่อ

ลงชื่อ
การแจกจ่าย :

ผู้ขอ / รับอนุญาต

ลงชื่อ

*หมายเหตุ :

ผู้ตรวจสอบ : ผู้อนุญาตหรือบุคคลซึ่งผู้อนุญาตมอบหมายให้ตรวจสอบ
ความปลอดภัย ก่อน ระหว่าง และหลังการทางาน
ผู้ขอ/รับอนุญาต : พนักงานปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้คุมงานหรือ
ผู้รับเหมา ที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน ปตท.
ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ ผจ.ส่วน
ผู้อนุญาต : พนักงานปตท. ประจาพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ผจ.ส่วน
ขึน้ ไป ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

FM-ผคน.-908-F05

เลขที่ใบอนุญาต
วันที่

ใบอนุญาตทางาน ขุดเจาะพื้นดิน
(Excavation Permit)

เวลา

น.

ถึง

น.

ชื่อ/หน่วยงานผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่เข้าปฏิบัตงิ าน

บริเวณปฏิบัตงิ าน (กาหนดพื้นที่ชัดเจน) :

จานวนผู้ปฏิบัติงาน :

อุปกรณ์/ชิ้นงาน ที่ซ่อมแซม /ตรวจสอบ :

รายละเอียดของงาน :

ใช่ ไม่ใช่

รายการตรวจสอบบันทึกโดยผู้อนุญาต

คน (แนบ/ระบุรายชือ่ )

ไม่
เกี่ยวข้อง

มาตรการ/ข้อควรระวัง หรือเหตุผลที่ไม่ใช่

1. ต้องไม่มีสายไฟหรือสายโทรศัพท์ หรือท่อทาง ,อุปกรณ์อยู่ใต้พื้นที่ต้องการขุดเจาะ
2.ถ้าข้อ 1 “ไม่ใช่”
- ต้องใช้เครื่องมือขุดด้วยคน (แฮนด์ทูล) ห้ามใช้เครื่องจักรขุด
3. งานเจาะ ขุดหลุม บ่อ ต้องมีราวกั้นกันตกและป้ายเตือนอันตราย เพื่อความปลอดภัย

4. งานเจาะ ขุดหลุม บ่อลึกตัง้ แต่ 2 เมตรขึ้นไปต้องมีการคานวณ ออกแบบ ขั้นตอน
การดาเนินการ โดยวิศวกร รวมติดตัง้ สิง่ ป้องกันดินพังทลาย
วัดได้ ....... % เวลาตรวจ ........ น. ตรวจโดย.....................

5. ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน H/C ก๊าซพิษ อื่น ๆ ระบุชนิด
6. การทางานในหลุม รูเจาะ รูขุดตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องมีเครืองสูบน้า, ทางขึน้ ลง,
ระบบถ่ายเทอากาศ, แสงสว่าง, อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน
7. มีการประเมินความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม
8. ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์มีสภาพปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน/กฎหมาย
9. อื่น ๆ ระบุ

ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับการทางาน ดังนี้
[ ] ป้องกันศีรษะ
[ ] ป้องกันตา
[ ] ป้องกันหู
[ ] เครื่องช่วยหายใจ [ ] ชุดป้องกันฝุ่น / สารเคมี
[ ] ถุงมือหนัง / ยาง [ ] รองเท้านิรภัย [ ] เข็มขัด / เชือกนิรภัย [ ] อื่น ระบุ
ข้อกาหนดเพิ่มเติม
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยปลอดภัย พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเอง ซึ่งได้ระบุมาตรการเพื่อควบคุมและ/หรือลดความเสี่ยง
ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้
ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าให้จัดทาสถานที่ทางานให้มีสภาพ ปลอดภัย
ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ*

และเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติดี และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น
ลงชื่อ

ผู้ขอ / รับอนุญาต*

ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ผู้อนุญาต*

ผู้อนุญาต

สาเนาที่ 2 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (ประจาพื้นที่ ถ้ามี)

คาเตือน : ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นชัดเจนในจุดที่ทางาน ถ้าไม่เริ่มทางานหรือหยุดทางาน เกิน 2 ชม.
หรือหมดเวลาอนุญาต หรือมีสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องคืนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตทันที

น.

เวลาตรวจ

ต้นฉบับ : สาหรับผู้ขออนุญาตติดแสดงที่ทางาน
สาเนาที่ 1 : ผู้อนุญาต
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ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ลงชื่อ

ลงชื่อ
การแจกจ่าย :

ผู้ขอ / รับอนุญาต

ลงชื่อ

*หมายเหตุ :

ผู้ตรวจสอบ : ผู้อนุญาตหรือบุคคลซึ่งผู้อนุญาตมอบหมายให้ตรวจสอบ
ความปลอดภัย ก่อน ระหว่าง และหลังการทางาน
ผู้ขอ/รับอนุญาต : พนักงานปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้คุมงานหรือ
ผู้รับเหมา ที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน ปตท.
ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ ผจ.ส่วน
ผู้อนุญาต : พนักงานปตท. ประจาพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ผจ.ส่วน
ขึน้ ไป ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

FM-ผคน.-908-F06

เลขที่ใบอนุญาต
วันที่

ใบอนุญาตทางาน ขึ้นที่สูง

เวลา

(Work at Height Permit)

น.

ถึง

น.

ชื่อ/หน่วยงานผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่เข้าปฏิบัตงิ าน

บริเวณปฏิบัตงิ าน (กาหนดพื้นที่ชัดเจน) :

จานวนผู้ปฏิบัติงาน :

อุปกรณ์/ชิ้นงาน ที่ซ่อมแซม /ตรวจสอบ :

รายละเอียดของงาน :

ใช่ ไม่ใช่

รายการตรวจสอบบันทึกโดยผู้อนุญาต

ไม่
เกี่ยวข้อง

คน (แนบ/ระบุรายชือ่ )

มาตรการ/ข้อควรระวัง หรือเหตุผลที่ไม่ใช่

1.บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องมีป้ายแสดง “เขตอันตราย” พร้อมจัดให้มีรั้วหรือคอกกั้น
หรือแผงกั้น บริเวณพื้นที่ทางาน และมีสัญญาณไฟสีแดง ในเวลากลางคืน
2. มีรายละเอียดและขั้นตอนของงานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
3. การปฏิบัตงิ านทีม่ ีความสูงเกิน 2 เมตร ต้องจัดให้มีนงั่ ร้านมาตรฐาน พร้อมราวกันตก
ตามมาตรฐาน/กฎหมายกาหนด และเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตขณะทางาน
4. นั่งร้านต้องมีบันทึก/ป้ายตรวจสอบระบุผู้ติดตัง้ ผู้ควบคุมและความสามารถรับน้าหนัก
5. กรณีนั่งร้านเคลื่อนที่ได้ ล้อต้องล็อคได้และรับน้าหนักได้ (ตรวจค่ารับน้าหนักที่ล้อ)
6. มีการประเมินความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม
7. อุปกรณ์ป้องกันตก เช่นเข็มขัดนิรภัย ฯลฯ มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย
8. ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์มีสภาพปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน/กฎหมาย
9. แต่งกายเหมาะสมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยตลอดเวลาปฏิบตั งิ าน
10. อื่น ๆ ระบุ
ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับการทางาน ดังนี้
[ ] ป้องกันศีรษะ
[ ] ป้องกันตา
[ ] ป้องกันหู
[ ] เครื่องช่วยหายใจ [ ] ชุดป้องกันฝุ่น / สารเคมี
[ ] ถุงมือหนัง / ยาง [ ] รองเท้านิรภัย [ ] เข็มขัด / เชือกนิรภัย [ ] อื่น ระบุ
ข้อกาหนดเพิ่มเติม
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยปลอดภัย พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเอง ซึ่งได้ระบุมาตรการเพื่อควบคุมและ/หรือลดความเสี่ยง
ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้
ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าให้จัดทาสถานที่ทางานให้มีสภาพ ปลอดภัย
ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ*

และเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติดี และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น
ลงชื่อ

ผู้ขอ / รับอนุญาต*

ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ผู้อนุญาต*

ผู้อนุญาต

สาเนาที่ 2 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (ประจาพื้นที่ ถ้ามี)

คาเตือน : ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นชัดเจนในจุดที่ทางาน ถ้าไม่เริ่มทางานหรือหยุดทางาน เกิน 2 ชม.
หรือหมดเวลาอนุญาต หรือมีสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องคืนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตทันที

น.

เวลาตรวจ

ต้นฉบับ : สาหรับผู้ขออนุญาตติดแสดงที่ทางาน
สาเนาที่ 1 : ผู้อนุญาต

Rev 02(30/4/2553)

ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ลงชื่อ

ลงชื่อ
การแจกจ่าย :

ผู้ขอ / รับอนุญาต

ลงชื่อ

*หมายเหตุ :

ผู้ตรวจสอบ : ผู้อนุญาตหรือบุคคลซึ่งผู้อนุญาตมอบหมายให้ตรวจสอบ
ความปลอดภัย ก่อน ระหว่าง และหลังการทางาน
ผู้ขอ/รับอนุญาต : พนักงานปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้คุมงานหรือ
ผู้รับเหมา ที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน ปตท.
ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ ผจ.ส่วน
ผู้อนุญาต : พนักงานปตท. ประจาพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ผจ.ส่วน
ขึน้ ไป ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

FM-ผคน.-908-F07

เลขที่ใบอนุญาต
วันที่

ใบอนุญาตทางาน ประดาน้า

เวลา

(Diving to Work Permit )

น.

ถึง

น.

ชื่อ/หน่วยงานผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่เข้าปฏิบัตงิ าน

บริเวณปฏิบัตงิ าน (กาหนดพื้นที่ชัดเจน) :

จานวนผู้ปฏิบัติงาน :

อุปกรณ์/ชิ้นงาน ที่ซ่อมแซม /ตรวจสอบ :

รายละเอียดของงาน :

รายการตรวจสอบบันทึกโดยผู้อนุญาต

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
เกี่ยวข้อง

คน (แนบ/ระบุรายชือ่ )

มาตรการ/ข้อควรระวัง หรือเหตุผลที่ไม่ใช่

1. มีแผนงานและขัน้ ตอนของงานโดยละเอียด
2. ต้องมีหัวหน้านักประดาน้า วางแผนงาน ควบคุม สั่งการตลอดเวลาทางาน 1 คน

3. มีพี่เลี้ยงประดาน้า ตรวจสอบ บันทึกเวลา คอยให้ความช่วยเหลือนักประดาน้า 1 คน
4. พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานประดาน้ามีความปลอดภัย ระบุความลึก...........เมตร
5. อุปกรณ์ความปลอดภัยในงานประดาน้า
(1) เครื่องประดาน้าประเภทถังอัดอากาศ
(2) เครื่องประดาน้าประเภทอัดอากาศจากผิวน้า
(3) เชือกน้า ใช้ผูกติดนักประดาน้าเป็นเครื่องส่งสัญญาณ
(4) เครื่องจับเวลา บอกเวลาดาน้า
(5) เครื่องวัดระดับความลึก
6. ระดับความลึกตั้งแต่ 40-60 ม.ต้องใช้อุปกรณ์ดาน้าข้อ 5(2) และต้องมีผู้รักษาเวลา 1 คน
รวมผู้ควบคุมอัดอากาศอีก 1 คน

7. มีการตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์มีสภาพปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน/กฎหมาย
8. มีเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลพร้อมใช้งาน
9. อื่น ๆ ระบุ
ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับการทางาน ดังนี้
[ ] ป้องกันศีรษะ
[ ] ป้องกันตา
[ ] ป้องกันหู
[ ] เครื่องช่วยหายใจ [ ] ชุดป้องกันฝุ่น / สารเคมี
[ ] ถุงมือหนัง / ยาง [ ] รองเท้านิรภัย [ ] เข็มขัด / เชือกนิรภัย [ ] อื่น ระบุ
ข้อกาหนดเพิ่มเติม
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยปลอดภัย พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเอง ซึ่งได้ระบุมาตรการเพื่อควบคุมและ/หรือลดความเสี่ยง
ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้
ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าให้จัดทาสถานที่ทางานให้มีสภาพ ปลอดภัย
ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ*

และเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติดี และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น
ลงชื่อ

ผู้ขอ / รับอนุญาต*

ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ผู้อนุญาต*

ผู้อนุญาต

สาเนาที่ 2 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (ประจาพื้นที่ ถ้ามี)

คาเตือน : ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นชัดเจนในจุดที่ทางาน ถ้าไม่เริ่มทางานหรือหยุดทางาน เกิน 2 ชม.
หรือหมดเวลาอนุญาต หรือมีสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องคืนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตทันที

น.

เวลาตรวจ

ต้นฉบับ : สาหรับผู้ขออนุญาตติดแสดงที่ทางาน
สาเนาที่ 1 : ผู้อนุญาต

Rev 02(30/4/2553)

ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ลงชื่อ

ลงชื่อ
การแจกจ่าย :

ผู้ขอ / รับอนุญาต

ลงชื่อ

*หมายเหตุ :

ผู้ตรวจสอบ : ผู้อนุญาตหรือบุคคลซึ่งผู้อนุญาตมอบหมายให้ตรวจสอบ
ความปลอดภัย ก่อน ระหว่าง และหลังการทางาน
ผู้ขอ/รับอนุญาต : พนักงานปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้คุมงานหรือ
ผู้รับเหมา ที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน ปตท.
ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ ผจ.ส่วน
ผู้อนุญาต : พนักงานปตท. ประจาพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ผจ.ส่วน
ขึน้ ไป ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

FM-ผคน.-908-F08

เลขที่ใบอนุญาต
วันที่

ใบอนุญาตทางาน ตัดแยกพลังงาน
(Isolation & Lockout Permit)

เวลา

น.

ถึง

น.

ชื่อ/หน่วยงานผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่เข้าปฏิบัตงิ าน

บริเวณปฏิบัตงิ าน (กาหนดพื้นที่ชัดเจน) :

จานวนผู้ปฏิบัติงาน :

อุปกรณ์/ชิ้นงาน ที่ซ่อมแซม /ตรวจสอบ :

รายละเอียดของงาน :

รายการตรวจสอบบันทึกโดยผู้อนุญาต

ใช่ ไม่ใช่

ไม่
เกี่ยวข้อง

คน (แนบ/ระบุรายชือ่ )

มาตรการ/ข้อควรระวัง หรือเหตุผลที่ไม่ใช่

1.ตรวจสอบพื้นที่/อุปกรณ์/เครื่องจักร มีสภาพที่จะทางานได้อย่างปลอดภัย
2. มีรายละเอียดและขั้นตอนของงานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
3. มีการประเมินความเสี่ยงของงาน ตามแบบฟอร์ม
4. ระบุแหล่งพลังงานและวิธตี ัดแยก เช่น ไฟฟ้า แรงดัน/อัด ไฮดรอลิก ฯลฯ
5. มีบันทึกตาแหน่งวาล์ว/สะพานไฟ/สวิทช์ควบคุม ฯลฯ ทีต่ ัดแยก
6. ติดป้ายเตือน“อันตราย“/อุปกรณ์ล็อคป้องกัน และบันทึกลงทะเบียนไว้
รายการตรวจสอบเมื่อเสร็จงาน
1. อุปกรณ์/เครื่องจักร มีสภาพพร้อมใช้งานและปลดป้าย “อันตราย”/อุปกรณ์ล็อค
ที่ติดแสดง/ล็อคไว้ ได้เอาออกแล้ว
2. ตาแหน่งวาล์ว/สะพานไฟ/สวิทซ์ คืนสภาพตาแหน่งปกติ ตามบันทึกก่อนตัดแยก
3. ระบบทีเ่ กี่ยวข้อง กลับคืนสภาพใช้งานปกติและแจ้งหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง
4. อื่นๆ ระบุ
ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับการทางาน ดังนี้
[ ] ป้องกันศีรษะ
[ ] ป้องกันตา
[ ] ป้องกันหู
[ ] เครื่องช่วยหายใจ [ ] ชุดป้องกันฝุ่น / สารเคมี
[ ] ถุงมือหนัง / ยาง [ ] รองเท้านิรภัย [ ] เข็มขัด / เชือกนิรภัย [ ] อื่น ระบุ
ข้อกาหนดเพิ่มเติม
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยปลอดภัย พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเอง ซึ่งได้ระบุมาตรการเพื่อควบคุมและ/หรือลดความเสี่ยง
ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้
ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าให้จัดทาสถานที่ทางานให้มีสภาพ ปลอดภัย
ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ*

และเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติดี และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น
ลงชื่อ

ผู้ขอ / รับอนุญาต*

ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ผู้อนุญาต*

ผู้อนุญาต

สาเนาที่ 2 : หน่วยงานรักษาความปลอดภัย (ประจาพื้นที่ ถ้ามี)

คาเตือน : ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นชัดเจนในจุดที่ทางาน ถ้าไม่เริ่มทางานหรือหยุดทางาน เกิน 2 ชม.
หรือหมดเวลาอนุญาต หรือมีสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องคืนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตทันที

น.

เวลาตรวจ

ต้นฉบับ : สาหรับผู้ขออนุญาตติดแสดงที่ทางาน
สาเนาที่ 1 : ผู้อนุญาต

Rev 02(30/4/2553)

ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัย
ลงชื่อ

ลงชื่อ
การแจกจ่าย :

ผู้ขอ / รับอนุญาต

ลงชื่อ

*หมายเหตุ :

ผู้ตรวจสอบ : ผู้อนุญาตหรือบุคคลซึ่งผู้อนุญาตมอบหมายให้ตรวจสอบ
ความปลอดภัย ก่อน ระหว่าง และหลังการทางาน
ผู้ขอ/รับอนุญาต : พนักงานปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้คุมงานหรือ
ผู้รับเหมา ที่ได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน ปตท.
ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ ผจ.ส่วน
ผู้อนุญาต : พนักงานปตท. ประจาพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจาก ผจ.ส่วน
ขึน้ ไป ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ 2-18
รายละเอียดการคานวณนาดับเพลิง

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
ลำดับที่

1

2

3

4

5

รำยกำร

นำ้ ดับเพลิง
- น้ ำจืด
- น้ ำทะเล
- น้ ำจืดจำกโรงกลัน่ ไทยออยล์
- น้ ำทะเล จำกโรงกลัน่ เอสโซ่
- น้ ำจืดจำกท่อประปำกำรนิคมฯ
Fire Pump
- เครื่ องยนต์ดีเซล capacity 450 m3/h
- เครื่ องยนต์ดีเซล capacity 400 m3/h
- เครื่ องยนต์ดีเซล capacity 450 m3/h
- มอเตอร์ ไฟฟ้ ำ ( Jockey pump)
รถดับเพลิง
- รถดับเพลิง No. 2 บรรจุโฟม 4,000 ลิตร
อัตรำกำรฉี ด 2,300 ลิตร/นำที
- รถดับเพลิง No. 3 บรรจุโฟม 3,600 ลิตร
อัตรำกำรฉี ด 2,300 ลิตร/นำที
Foam Trailer
- Foam Trailer ควำมจุโฟม 400 ลิตร
อัตรำกำรฉี ด 2,300 ลิตร/นำที
- Foam Trailer No.3 ควำมจุโฟม 200 ลิตร
อัตรำกำรฉี ด 730 ลิตร/นำที
- Mobile Foam ควำมจุโฟม 120 ลิตร
อัตรำกำรฉี ด 400 ลิตร/นำที
ระบบ Water Spray
- ประจำถังน้ ำมัน (T-61-62 และ T-65-83)
- ท่ำเทียบเรื อที่ 4, 5, 6 และ 7
- โรงปั๊มน้ ำมันทำงรถ
- โรงปั๊มน้ ำมันทำงเรื อ
- โรงปั๊มน้ ำมันทำงรถไฟ
- ชำนชลำสู บถ่ำยน้ ำมันทำงรถไฟ
ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

จำนวน

5,000 m3
900 m3/h
675 m3/h
455 m3/h

หมำยเหตุ

ระบบน้ ำจืดและน้ ำทะเลเชื่ อมถึงกัน
-

เฉพำะที่รถไฟ
2 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
2 เครื่ อง

Jetty
Tank Farm
Sea Berth
Jetty & Tank Farm

1 คัน
1 คัน

2 คัน
1 คัน
3 คัน

21 ระบบ
4 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
ระบบ ฉีดโฟม
- ประจำถังเก็บผลิตภัณฑ์ขนำดใหญ่ (T-61-83)
- ประจำท่ำเทียบเรื อที่ 4, 5, 6 และ 7
- ประจำสถำนีจ่ำยน้ ำมันทำงรถ
- โรงปั๊มน้ ำมันทำงท่อ
วัสดุ-อุปกรณ์ดบั เพลิง

6

ลำดับที่
1

รำยกำร

ยีห่ ้อ / รุ่ น / ขนำด

23 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
พื้นที่

หมำยเหตุ

หัวฉีดน้ ำดับเพลิง
- ชนิดด้ำมปื นปรับได้

VIPER SG 3012

ห้องพัสดุ

7

หัว

VIPER

รถดับเพลิง No. 3

3

หัว

AKRON 1720

รถดับเพลิง No. 3

1

หัว

AKRON 1720

รถดับเพลิง No. 4

1

หัว

AKRON 1720

รถดับเพลิง No. 5

4

หัว

16

หัว

รอบสำนักงำน

2

หัว

ลำนถังน้ ำมัน

67

หัว

ท่ำเรื อน้ ำมัน

2

หัว

สถำนีรถไฟ

9

หัว

SEA BERTH

4

หัว

84

หัว

ห้องพัสดุ

1

หัว

ท่ำเรื อน้ ำมัน

3

หัว

สถำนีรถไฟ

2

หัว

6

หัว

รวม
- ชนิดยำวปรับได้

รวม
- ชนิดสั้นปรับได้

ANGUS UNIFIRE

รวม
- ชนิดสั้นปรับไม่ได้

2

จำนวน หน่วยนับ

AWG

ห้องพัสดุ

2

หัว

ELKHARTH

ห้องพัสดุ

2

หัว

รวม

4

หัว

รวมทั้งสิ้ น

110

หัว

โรงจอดรถดับเพลิง 2

10

เส้น

รถดับเพลิง No. 3

2

เส้น

สำยส่งน้ ำดับเพลิง
- ขนำด 4 นิ้ว

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
รถดับเพลิง No. 5

5

เส้น

โฟมเทลเลอร์ No. 1

3

เส้น

โฟมเทลเลอร์ No. 2

3

เส้น

โฟมเทลเลอร์ No. 3

5

เส้น

28

เส้น

โรงจอดรถดับเพลิง 2

35

เส้น

รถดับเพลิง No. 3

12

เส้น

รถดับเพลิง No. 4

6

เส้น

รถดับเพลิง No. 5

6

เส้น

โฟมเทลเลอร์ No. 1

2

เส้น

โฟมเทลเลอร์ No. 2

2

เส้น

โฟมเทลเลอร์ No. 3

2

เส้น

รถเข็นโฟม No. 1

2

เส้น

รถเข็นโฟม No. 2

2

เส้น

รถเข็นโฟม No. 3

2

เส้น

รอบสำนักงำน

2

เส้น

ลำนถังน้ ำมัน

67

เส้น

ท่ำเรื อน้ ำมัน

7

เส้น

สถำนีรถไฟ

13

เส้น

SEA BERTH

4

เส้น

164

เส้น

รถดับเพลิง No. 3

11

เส้น

รถดับเพลิง No. 4

2

เส้น

รถดับเพลิง No. 5

6

เส้น

รอบสำนักงำน

2

เส้น

ลำนถังน้ ำมัน

67

เส้น

ท่ำเรื อน้ ำมัน

3

เส้น

สถำนีรถไฟ

9

เส้น

รวม

- ขนำด 2 1/2 นิ้ว

รวม
- ขนำด 1 1/2 นิ้ว

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 3 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
SEA BERTH

4

เส้น

104

เส้น

296

เส้น

รถดับเพลิง No. 3

2

เส้น

รถดับเพลิง No. 4

4

เส้น

รถดับเพลิง No. 5

4

เส้น

10

เส้น

รถดับเพลิง No. 3

1

เส้น

รถดับเพลิง No. 5

2

เส้น

3

เส้น

รถดับเพลิง No. 3

1

ตัว

รถดับเพลิง No. 4

1

ตัว

รถดับเพลิง No. 5

1

ตัว

3

ตัว

รอบสำนักงำน

2

ตู้

ลำนถังน้ ำมัน

67

ตู้

ท่ำเรื อน้ ำมัน

5

ตู้

สถำนีรถไฟ

11

ตู้

SEA BERTH

4

ตู้

89

ตู้

รอบสำนักงำน

2

หลัก

ลำนถังน้ ำมัน

72

หลัก

ท่ำเรื อน้ ำมัน

9

หลัก

สถำนีรถไฟ

11

หลัก

SEA BERTH

4

หลัก

98

หลัก

ห้องพัสดุ

2

หัว

รถดับเพลิง No. 3

2

หัว

รวม
1

1

รวมสำยดับเพลิง 1 /2" 2 /2 " และ 4"
- สำยทำงดูดน้ ำแข็ง 4 นิ้ว

รวม
- สำยทำงดูดโฟม
รวม
- SUCTION STRAINER

รวม
3

ตูเ้ ก็บสำยส่งน้ ำดับเพลิง (HOSE BOX)
- ตูเ้ ก็บสำยส่งน้ ำดับเพลิง

รวม
4

HYDRANT

รวม
5

หัวฉีดโฟม & INDUCTOR
- ชนิดขยำยตัวต่ำ

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

DELTA

คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 4 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
ZIEGLER

รถดับเพลิง No. 4

2

หัว

MINIMAX

รถดับเพลิง No. 5

2

หัว

ท่ำเรื อน้ ำมัน

2

หัว

สถำนีรถไฟ

2

หัว

12

หัว

1

หัว

13

หัว

รวม
- ชนิดขยำยตัวปำนกลำง

MINIMAX

รถดับเพลิง No. 5

รวมทั้งสิ้ น
- INDUCTOR

AKRON

ห้องพัสดุ

6

ตัว

DELTA

ห้องพัสดุ

2

ตัว

ZUMISCHER

ห้องพัสดุ

1

ตัว

AKRON

ห้องพัสดุ

2

ตัว

AKRON

รถดับเพลิง No. 3

1

ตัว

ZUMISCHER

รถดับเพลิง No. 4

1

ตัว

AKRON

รถดับเพลิง No. 5

1

ตัว

ท่ำเรื อน้ ำมัน

2

ตัว

สถำนีรถไฟ

2

ตัว

18

ตัว

DELTA
รวม

6

ม่ำนน้ ำ (HYDRO SHIELD)
- ม่ำนน้ ำ

ANGUS

รถดับเพลิง No. 3

1

ตัว

ANGUS

รถดับเพลิง No. 4

1

ตัว

ANGUS

รถดับเพลิง No. 5

1

ตัว

3

ตัว

ลำนถังน้ ำมัน

5

จุด

ท่ำเรื อน้ ำมัน

1

จุด

6

จุด

ห้องพัสดุ

2

ตัว

1250 GPM, Man.

รถดับเพลิง No. 3

2

ตัว

1250 GPM, Man.

รวม
7

สำหรับ MONITOR

MONITOR
- FIXED MONITOR
รวม
- PORTABLE MONITOR

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

AKRON, APOLLO

คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 5 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
AKRON, OZZIE

ห้องพัสดุ

2

ตัว

6

ตัว

ห้องพัสดุ

2

ตัว

เข้ำ 2 1/2" ออก 4"

AWG

ห้องพัสดุ

1

ตัว

เข้ำ 2 1/2" ออก 4"

AKRON

ห้องพัสดุ

1

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

ห้องพัสดุ

1

ตัว

เข้ำ 2 1/2" ออก 2 1/2"

มีวำล์ว

ห้องพัสดุ

1

ตัว

เข้ำ 2 1/2" ออก 2 1/2"

AKRON

รถดับเพลิง No. 3

1

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

ข้ำงรถ

รถดับเพลิง No. 3

3

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

ทำงออก 2 1/2" 3 ทำง

รถดับเพลิง No. 4

1

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

AKRON

รถดับเพลิง No. 5

1

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

รถดับเพลิง No. 5

2

ตัว

เข้ำ 2 1/2" ออก 4"

รถดับเพลิง No. 5

2

ตัว

เข้ำ 2 1/2" ออก 2 1/2"

16

ตัว

โรงจอดรถดับเพลิง 2

2

ตัว

สวมเร็ ว, ตัวผู้ - ตัวผู้

รถดับเพลิง No. 3

4

ตัว

1 กล่อง

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - เมีย

รถดับเพลิง No. 3

4

ตัว

1 กล่อง

สวมเร็ ว, ตัวผู้ - ตัวผู้

รถดับเพลิง No. 4

4

ตัว

1 กล่อง

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - เมีย

รถดับเพลิง No. 4

4

ตัว

1 กล่อง

สวมเร็ ว, ตัวผู้ - ตัวผู้

รถดับเพลิง No. 5

2

ตัว

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - เมีย

รถดับเพลิง No. 5

4

ตัว

1 กล่อง

เกลียว - สวมเร็ ว, ผู ้ - ผู ้

รถดับเพลิง No. 5

2

ตัว

1 กล่อง

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - ผู ้

รถดับเพลิง No. 5

2

ตัว

1 กล่อง

รวม
8

Y - GATE
- Y - GATE

รวม
- FOAM CONNECTOR

9

375 GPM, Auto.

ADAPTOR
- ADAPTOR

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 6 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
รวม
10

26

ตัว

ลำนถังน้ ำมัน

5

ถัง

SEA BERTH

2

ถัง

ห้องพัสดุ

1

ถัง

8

ถัง

ถังดับเพลิง
- ผงเคมีแห้ง

125 Lbs.

รวม

ถอดจำกรถ No. 4

25 Lbs. / 18 Kgs.

สถำนีรถไฟ

7

ถัง

HATSUTA

20 Lbs.

ลำนถังน้ ำมัน

2

ถัง

SENTRY

ท่ำเรื อน้ ำมัน

1

ถัง

SENTRY

สถำนีรถไฟ

2

ถัง

SENTRY

บริ เวณสำนักงำน

1

ถัง

SENTRY

6

ถัง

ลำนถังน้ ำมัน

81

ถัง

ANSUL

ท่ำเรื อน้ ำมัน

10

ถัง

ANSUL

SEA BERTH

8

ถัง

ANSUL

สถำนีรถไฟ

7

ถัง

ANSUL

บริ เวณสำนักงำน

6

ถัง

ANSUL

ห้องพัสดุ

4

ถัง

ANSUL

116

ถัง

รถดับเพลิง No. 3

1

ถัง

YAMATO

รถดับเพลิง No. 5

1

ถัง

D.I. SUN

2

ถัง

ลำนถังน้ ำมัน

8

ถัง

สถำนีรถไฟ

2

ถัง

ห้องพัสดุ

3

ถัง

รวม

13

ถัง

รวมทั้งสิ้ น

152

ถัง

3

ถัง

รวม
18 Lbs.

รวม
15 Lbs.
รวม

10 Lbs.

- ถัง CO2
ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

20 Lbs.

ลำนถังน้ ำมัน

ANTI-FIRE

คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 7 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
ท่ำเรื อน้ ำมัน

1

ถัง

SEABERTH

2

ถัง

สถำนีรถไฟ

1

ถัง

บริ เวณสำนักงำน

1

ถัง

ห้องพัสดุ

2

ถัง

10

ถัง

ลำนถังน้ ำมัน

8

ถัง

ท่ำเรื อน้ ำมัน

1

ถัง

บริ เวณสำนักงำน

1

ถัง

รถดับเพลิง No. 5

1

ถัง

11

ถัง

ลำนถังน้ ำมัน

5

ถัง

ท่ำเรื อน้ ำมัน

2

ถัง

สถำนีรถไฟ

2

ถัง

บริ เวณสำนักงำน

5

ถัง

รวม

14

ถัง

รวมทั้งสิ้ น

35

ถัง

ลำนถังน้ ำมัน

1

ถัง

รถดับเพลิง No. 5

1

ถัง

รวม

2

ถัง

รวมทุกประเภท

189

ถัง

ลำนถังน้ ำมัน

83

ตู้

ท่ำเรื อน้ ำมัน

13

ตู้

SEABERTH

10

ตู้

สถำนีรถไฟ

16

ตู้

บริ เวณสำนักงำน

2

ตู้

124

ตู้

รถดับเพลิง No.3

5

ชุด

รถดับเพลิง No.5

4

ชุด

รวม
15 Lbs.

รวม
10 Lbs

- ถัง BCF

11

10 Lbs.

ANTI-FIRE

ตูเ้ ก็บถังดับเพลิง
- ตูเ้ ก็บถังดับเพลิง

รวม
12

CENTURY

ชุดดับเพลิง
- เสื้ อดับเพลิง (สีแดง)

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 8 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
ห้องพัสดุ

2

ชุด

11

ชุด

ห้องพัสดุ

12

ชุด

รถดับเพลิง No.3

1

ตัว

รถดับเพลิง No.5

1

ตัว

2

ตัว

รถดับเพลิง No.3

1

ชุด

รถดับเพลิง No.5

2

ชุด

ห้องพัสดุ

1

ชุด

รวม

4

ชุด

รวมทั้งสิ้ น

29

ชุด

รวม
- เสื้ อดับเพลิง (สีสม้ )
- เสื้ อกัก๊ ผูส้ ั่งกำร
รวม
- ชุดผจญเพลิง

13

หมวกดับเพลิง & FACE SHIELD
- หมวกดับเพลิง (สีแดง)

ห้องพัสดุ

11

ใบ

- หมวกดับเพลิง (สีขำว)

รถดับเพลิง No.3

4

ใบ

รถดับเพลิง No.5

4

ใบ

ห้องพัสดุ

4

ใบ

12

ใบ

รถดับเพลิง No.3

1

ใบ

รถดับเพลิง No.5

1

ใบ

2

ใบ

20

ใบ

45

ใบ

รถดับเพลิง No.3

5

อัน

รถดับเพลิง No.5

5

อัน

10

อัน

รวม
- หมวกดับเพลิง (ติดไฟฉำย)
รวม
- หมวกนิรภัย

โรงจอดรถดับเพลิง 1

รวมทั้งสิ้ น
- FACE SHIELD
รวม
14

(สีเหลือง 1 ใบ)

รองเท้ำดับเพลิง & ถุงมือ
- รองเท้ำคู่ใหญ่

VIKING

ห้องพัสดุ

10

คู่

- รองเท้ำคู่เล็ก

HARVIK

รถดับเพลิง No.3

5

คู่

HARVIK

รถดับเพลิง No.5

5

คู่

HARVIK

ห้องพัสดุ

12

คู่

32

คู่

รวม
ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 9 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
ห้องพัสดุ

5

คู่

รถดับเพลิง No. 3

5

คู่

รถดับเพลิง No. 5

5

คู่

รถดับเพลิง No. 5

6

คู่

21

คู่

ห้องพัสดุ

4

ชุด

KAWASAKI / LIFE GEMS

ท่ำเรื อน้ ำมัน

4

ชุด

KAWASAKI / LIFE GEMS

รถดับเพลิง No. 5

1

ชุด

9

ชุด

ห้องพัสดุ

4

ม้วน

ห้องพัสดุ

8

ตัว

รถดับเพลิง No. 3

1

ตัว

9

ตัว

ห้องพัสดุ

2

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 3

1

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 5

2

ด้ำม

5

ด้ำม

ห้องพัสดุ

1

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 3

1

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 5

2

ด้ำม

4

ด้ำม

ห้องพัสดุ

1

ชุด

รถดับเพลิง No. 5

2

ชุด

3

ชุด

รถดับเพลิง No. 3

1

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 5

2

ด้ำม

3

ด้ำม

1

ด้ำม

- ถุงมือผ้ำ

- ถุงมือหนัง
รวม
15

เครื่ องช่วยหำยใจ
- เครื่ องช่วยหำยใจ

MSA / ULTRALITE II

รวม
- AIR LINE
16

อุปกรณ์กภู้ ยั และอุปกรณ์อื่นๆ
- ขำตั้งจับหัวฉีด
รวม
- ขวำนดับเพลิง

รวม
- แชลง

รวม
- เหล็กเปิ ดวำล์ว
รวม
- พลัว่
รวม
- ตะขอดับเพลิง
ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

โรงจอดรถดับเพลิง 2

คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 10 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
รถดับเพลิง No. 3

1

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 5

2

ด้ำม

4

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 3

1

อัน

รถดับเพลิง No. 4

1

อัน

รถดับเพลิง No. 5

2

อัน

4

อัน

รถดับเพลิง No. 4

1

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 5

2

ด้ำม

3

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 3

2

กระบอก

รถดับเพลิง No. 4

1

กระบอก

รถดับเพลิง No. 5

2

กระบอก

5

กระบอก

รถดับเพลิง No. 3

1

ตัว

รถดับเพลิง No. 5

1

ตัว

2

ตัว

รวม
- บันได

รวม
- คีมตัดเหล็ก
รวม
- ไฟฉำย

รวม
- โทรโข่ง
รวม
- เครื่ องมือ

แผง

ห้องพัสดุ

1

ชุด

กล่อง

รถดับเพลิง No. 3

1

ชุด

กล่อง

รถดับเพลิง No. 4

1

ชุด

ประแจคอม้ำ

รถดับเพลิง No. 4

1

ตัว

กล่อง

รถดับเพลิง No. 5

1

ชุด

4

ชุด

รวม
- ผ้ำห่มทนไฟ

รถดับเพลิง No. 3

2

ผืน

- ชุดปฐมพยำบำล

รถดับเพลิง No. 5

1

กล่อง

ห้องพัสดุ

2

เส้น

- เชื อก SAFETY

รถดับเพลิง No. 5

2

เส้น

- เปลสนำม

รถดับเพลิง No. 5

1

ผืน

- ผ้ำคลุมพลำสติก

รถดับเพลิง No. 5

2

ผืน

- ตะขอชักฟิ วส์

โรงจอดรถดับเพลิง 2

1

ชุด

- เครื่ องปั่นไฟ

รถดับเพลิง No. 5

1

เครื่ อง

- เข็มขัดนิรภัย

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

( 2 ท่อน)

คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 11 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ระบบดับเพลิงประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
- ชุดตัด - ถ่ำง HYDRAULIC

(ปั๊ม, สำย, ตัวตัด - ถ่ำง)

รถดับเพลิง No. 5

1

ชุด

- MOBILE DIESEL PUMP

YANMAR

โรงจอดรถดับเพลิง 2

1

เครื่ อง

- ปั๊มมือหมุน

โรงจอดรถดับเพลิง 2

1

ตัว

- ชุดเติม N2

โรงจอดรถดับเพลิง 2

1

ชุด

รวมรำยกำร

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

1707

คลังน้ ามันศรี ราชา หน้าที่ 12 ของทั้งหมด 12 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
2. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซเขาบ่ อยา
ลำดับที่

1

2

รำยกำร

น้ ำดับเพลิง
- น้ ำจืด
- น้ ำทะเล
Fire Pump

จำนวน

11,000 m3

หมำยเหตุ

ระบบน้ ำจืดและน้ ำทะเลเชื่ อมถึงกัน

1,070 m3/h

- เครื่ องยนต์ดีเซล Capacity 535 m3/h

2 เครื่ อง

Jetty

- เครื่ องยนต์ดีเซล Capacity 950 m3/h

2 เครื่ อง

Tank Farm

- มอเตอร์ไฟฟ้ ำ Capacity 950 m3/h

2 เครื่ อง

Tank Farm

2 เครื่ อง

Tank Farm

3

- มอเตอร์ไฟฟ้ ำ ( Jockey pump ) capacity 60 m3/h
รถดับเพลิง

6

- รถดับเพลิง No. 1 บรรจุโฟม 4,000 ลิตร
อัตรำกำรฉี ด 2,300 ลิตร/นำที
- รถดับเพลิง No. 5 บรรจุโฟม 4,000 ลิตร
อัตรำกำรฉี ด 2,400 ลิตร/นำที
ระบบ Water Spray ที่ติดตั้งประจำที่

1 คัน
1 คัน

- ประจำ SPHERE TANK

6 ถัง

- ประจำ NGL TANK

2 ถัง

- ประจำ COOL TANK

2 ถัง

- ประจำ LIQIUD BLOW DOWN DRUM
- ประจำ FLARE KNOCK OUT DRUM
- ประจำ SURGE DRUM
- ประจำ TRUCK LOADING
- ประจำ PIPE RACK
- ประจำ อำคำรซ่อมบำรุ ง
- ประจำ อำคำรพัสดุ 1
7

ระบบ WATER CURTAIN ที่ติดตั้งประจำที่
- ประจำ CATCH BASIN
- ประจำ ท่ำเทียบเรื อที่ 1, 2 และ 3
ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

คลังเขาบ่อยา หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 11 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
2. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซเขาบ่ อยา
ระบบฉี ดโฟมที่ติดตั้งประจำที่

8

- ประจำ SPHERE TANK

6 ถัง

- ประจำ NGL TANK

1 ถัง

- ประจำ HSD. TANK

1 ถัง

- ประจำ CATCH BASIN
- ประจำ ท่ำเทียบเรื อที่ 1, 2 และ 3
ระบบดับเพลิงด้วยก๊ำซ HALON 1301 และ CO2 ที่ติดตั้งประจำที่

9

- อำคำรสำนักงำน

1 ชุด

- อำคำรลำนถังก๊ำซ

1 ชุด

- อำคำร SUB No. 2

1 ชุด

- อำคำรท่ำเทียบเรื อ

1 ชุด

- อำคำรSWITCH ROOM ท่ำเทียบเรื อที่ 1

1 ชุด

10 ระบบดับเพลิงด้วยผงเคมีแห้ง ที่ติดตั้งประจำที่

- ท่ำเทียบเรื อ หมำยเลข 1 บรรจุผงเคมีแห้ง 1,200 กก.

2 ชุด

- ท่ำเทียบเรื อ หมำยเลข 2 บรรจุผงเคมีแห้ง 900 กก.

2 ชุด

- ท่ำเทียบเรื อ หมำยเลข 3 บรรจุผงเคมีแห้ง 900 กก.

2 ชุด

วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
ลำดับที่
1

รำยกำร
หัวฉีดน้ ำดับเพลิง
- ชนิดด้ำมปื นปรับได้

ยีห่ ้อ / รุ่ น / ขนำด

พื้นที่

จำนวน

หน่วยนับ

ห้องพัสดุ

8

หัว

VIPER

รถดับเพลิง No. 1

3

หัว

AKRON 1720

รถดับเพลิง No. 1

2

หัว

VIPER

รถดับเพลิง No. 2

3

หัว

AKRON 1720

รถดับเพลิง No. 2

2

หัว

18

หัว

ห้องพัสดุ

5

หัว

เขตสำนักงำน

24

หัว

ลำนถังก๊ำซ

94

หัว

ท่ำเรื อก๊ำซ

33

หัว

VIPER SG 3012

รวม
- ชนิดยำวปรับได้

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

หมำยเหตุ

คลังเขาบ่อยา หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 11 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
2. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซเขาบ่ อยา
รวม

156

หัว

ห้องพัสดุ

8

หัว

ห้องพัสดุ

8

หัว

190

หัว

ห้องพัสดุ

20

เส้น

รถดับเพลิง No. 1

4

เส้น

รถดับเพลิง No. 2

4

เส้น

28

เส้น

ห้องพัสดุ

20

เส้น

รถดับเพลิง No. 1

12

เส้น

รถดับเพลิง No. 2

12

เส้น

เขตสำนักงำน

12

เส้น

ลำนถังก๊ำซ

57

เส้น

ท่ำเรื อก๊ำซ

35

เส้น

160

เส้น

ห้องพัสดุ

18

เส้น

รถดับเพลิง No. 1

8

เส้น

รถดับเพลิง No. 2

8

เส้น

เขตสำนักงำน

12

เส้น

ลำนถังก๊ำซ

47

เส้น

ท่ำเรื อก๊ำซ

23

เส้น

รวม

116

เส้น

รวมสำยดับเพลิง 1 1/2" 2 1/2 " และ 4"

304

เส้น

รถดับเพลิง No. 1

2

เส้น

รถดับเพลิง No. 2

2

เส้น

4

เส้น

รถดับเพลิง No. 1

2

ตัว

รถดับเพลิง No. 2

2

ตัว

4

ตัว

- ชนิดยำวปรับไม่ได้
- ชนิดไม่มีดำ้ มปื นปรับได้

ARKRON 1725P

รวมทั้งสิ้ น
2

สำยส่งน้ ำดับเพลิง
- ขนำด 4 นิ้ว

รวม
- ขนำด 2 1/2 นิ้ว

รวม
- ขนำด 1 1/2 นิ้ว

- สำยทำงดูดน้ ำชนิดแข็ง 4 นิ้ว
รวม
- SUCTION STRAINER
รวม
3

ตูเ้ ก็บสำยส่งน้ ำดับเพลิง (HOSE BOX)
ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

คลังเขาบ่อยา หน้าที่ 3 ของทั้งหมด 11 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
2. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซเขาบ่ อยา
- ตูเ้ ก็บสำยส่งน้ ำดับเพลิง

เขตสำนักงำน

12

ตู้

ลำนถังก๊ำซ

47

ตู้

ท่ำเรื อก๊ำซ

23

ตู้

82

ตู้

เขตสำนักงำน

12

หลัก

ลำนถังก๊ำซ

47

หลัก

ท่ำเรื อก๊ำซ

23

หลัก

82

หลัก

ลำนถังก๊ำซ

5

ตู้

ท่ำเรื อก๊ำซ

9

ตู้

14

ตู้

ห้องพัสดุ

4

หัว

AIR FOAM NOZZLE

รถดับเพลิง No. 1

2

หัว

AIR FOAM NOZZLE

รถดับเพลิง No. 2

2

หัว

8

หัว

รถดับเพลิง No. 1

2

หัว

รถดับเพลิง No. 2

2

หัว

ลำนถังก๊ำซ

5

หัว

ท่ำเรื อก๊ำซ

9

หัว

รวม

18

หัว

รวมทั้งสิ้ น

26

หัว

รวม
4

HYDRANT

รวม
- HOSE CABINET
รวม
5

หัวฉีดโฟม & INDUCTOR
- ชนิดขยำยตัวต่ำ

DELTA

รวม
- ชนิดขยำยตัวปำนกลำง

- INDUCTOR

DELTA

ห้องพัสดุ

4

ตัว

AKRON

ห้องพัสดุ

1

ตัว

ลำนถังก๊ำซ

5

ตัว

ท่ำเรื อก๊ำซ

4

ตัว

ท่ำเรื อก๊ำซ

1

ตัว

15

ตัว

4

ตัว

AKRON
รวม
6

สำหรับ MONITOR

ม่ำนน้ ำ (HYDRO SHIELD)
- ม่ำนน้ ำ
ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

ANGUS

ห้องพัสดุ

คลังเขาบ่อยา หน้าที่ 4 ของทั้งหมด 11 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
2. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซเขาบ่ อยา
โรงแยกฯ ทำให้

ห้องพัสดุ

2

ตัว

ทองเหลือง

ห้องพัสดุ

1

ตัว

ทองเหลือง

รถดับเพลิง No. 1

1

ทองเหลือง

รถดับเพลิง No. 2

1

ตัว

9

ตัว

ลำนถังก๊ำซ

7

จุด

ท่ำเรื อก๊ำซ

3

จุด

10

จุด

รวม
7

MONITOR
- FIXED MONITOR
รวม
- PORTABLE MONITOR

AKRON, APOLLO

ห้องพัสดุ

4

ตัว

1250 GPM, Man.

ELKHART T-8297

ห้องพัสดุ

1

ตัว

1250 GPM, Man.

AKRON, OZZIE

ห้องพัสดุ

2

ตัว

375 GPM, Auto.

ELKHART T-8297

รถดับเพลิง No. 1

2

ตัว

3030 LPM, Man.

ELKHART T-8297

รถดับเพลิง No. 2

2

ตัว

375 GPM, Auto.

11

ตัว

ห้องพัสดุ

2

ตัว

เข้ำ 2 1/2" ออก 2 1/2"

ห้องพัสดุ

1

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

มีวำล์วติตตั้งด้ำนขวำ

รถดับเพลิง No. 1

1

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

มีวำลว์ติตตั้งด้ำนขวำ

รถดับเพลิง No. 2

1

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

มีวำลว์ ( อยูด่ ำ้ นหน้ำ )

รถดับเพลิง No. 1

1

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

มีวำลว์ ( อยูด่ ำ้ นหน้ำ )

รถดับเพลิง No. 2

1

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

ด้ำนซ้ำยในตูไ้ ม่มีวำลว์

รถดับเพลิง No. 1

1

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

ด้ำนซ้ำยในตูไ้ ม่มีวำลว์

รถดับเพลิง No. 2

1

ตัว

เข้ำ 4" ออก 2 1/2"

มีวำลว์( อยูด่ ำ้ นหน้ำ )

รถดับเพลิง No. 1

2

ตัว

เข้ำ 2 1/2" ออก 2 1/2"

มีวำลว์( อยูด่ ำ้ นหน้ำ )

รถดับเพลิง No. 2

2

ตัว

เข้ำ 2 1/2" ออก 2 1/2"

13

ตัว

รวม
8

Y - GATE
- Y - GATE
ไม่มีวำลว์

รวม
- FOAM CONNECTOR
9

บ.อำซำฮียมื ไป 1 ตัว

ในตู้

ห้องพัสดุ

2

ตัว

4"

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - เมีย

ห้องพัสดุ

4

ตัว

1 กล่อง

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - ผู ้

ห้องพัสดุ

2

ตัว

1 กล่อง 4 กล่อง

ADAPTOR
- ADAPTOR

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

คลังเขาบ่อยา หน้าที่ 5 ของทั้งหมด 11 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
2. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซเขาบ่ อยา
เกลียว - สวมเร็ ว, ผู ้ - ผู ้

ห้องพัสดุ

2

ตัว

1 กล่อง

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - เมีย

ห้องพัสดุ

4

ตัว

1 กล่อง

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - ผู ้

ห้องพัสดุ

3

ตัว

1 กล่อง

เกลียว - สวมเร็ ว, ผู ้ - ผู ้

ห้องพัสดุ

1

ตัว

1 กล่อง

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - เมีย

ห้องพัสดุ

32

ตัว

ในตู้ (HYDRANT)

เกลียว - สวมเร็ ว, ผู ้ - ผู ้

ห้องพัสดุ

16

ตัว

ในตู้

สวมเร็ ว - สวมเร็ ว, ผู ้ - ผู ้

ห้องพัสดุ

6

ตัว

ในตู้

สวมเร็ ว , เมีย - เมีย

ห้องพัสดุ

20

ตัว

ในตู้

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - เมีย

รถดับเพลิง No. 1

4

ตัว

1 กล่อง

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - ผู ้

รถดับเพลิง No. 1

4

ตัว

1 กล่อง

สวมเร็ ว - สวมเร็ ว, ผู ้ - ผู ้

รถดับเพลิง No. 1

2

ตัว

กล่องข้ำงรถ

เกลียว - สวมเร็ ว, ผู ้ - ผู ้

รถดับเพลิง No. 1

2

ตัว

กล่องข้ำงรถ

4 นิ้ว, เกลียว, เมีย - เมีย

รถดับเพลิง No. 1

1

ตัว

กล่องข้ำงรถ

4 นิ้ว, เกลียว, เมีย - เมีย

รถดับเพลิง No. 1

1

ตัว

ใช้กบั เทศบำล

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - เมีย

รถดับเพลิง No. 2

4

ตัว

1 กล่อง

เกลียว - สวมเร็ ว, เมีย - ผู ้

รถดับเพลิง No. 2

4

ตัว

1 กล่อง

สวมเร็ ว - สวมเร็ ว, ผู ้ - ผู ้

รถดับเพลิง No. 2

2

ตัว

กล่องข้ำงรถ

เกลียว - สวมเร็ ว, ผู ้ - ผู ้

รถดับเพลิง No. 2

2

ตัว

กล่องข้ำงรถ

4 นิ้ว, เกลียว, เมีย - เมีย

รถดับเพลิง No. 2

1

ตัว

กล่องข้ำงรถ

4 นิ้ว, เกลียว, เมีย - เมีย

รถดับเพลิง No. 2

1

ตัว

ใช้กบั เทศบำล

142

ตัว

รวม
- ฝำปิ ด HYDRANT
10

ขนำด 4 นิ้ว

ห้องพัสดุ

8

ฝำ

ในตู้

ขนำด 2 1/2 นิ้ว, เกลียว

ห้องพัสดุ

5

ฝำ

ในตู้

1500 Kgs.

BERTH NO. 1

1

ถัง

ทิศเหนือ

1500 Kgs.

BERTH NO. 1

1

ถัง

ทิศใต้

900 Kgs.

BERTH NO. 2

1

ถัง

ทิศเหนือ

900 Kgs.

BERTH NO. 2

1

ถัง

ทิศใต้

900 Kgs.

BERTH NO. 3

1

ถัง

ทิศเหนือ

900 Kgs.

BERTH NO. 3

1

ถัง

ทิศใต้

250 Kgs.

รถดับเพลิง No. 1

1

ถัง

ถังดับเพลิง
- ผงเคมีแห้ง

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

คลังเขาบ่อยา หน้าที่ 6 ของทั้งหมด 11 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
2. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซเขาบ่ อยา
250 Kgs.

รถดับเพลิง No. 2

1

ถัง

8

ถัง

ลำนถังก๊ำซ

12

ถัง

ท่ำเรื อก๊ำซ

4

ถัง

16

ถัง

ลำนถังก๊ำซ

57

ถัง

HATSUTA

ท่ำเรื อก๊ำซ

13

ถัง

HATSUTA

บริ เวณสำนักงำน

20

ถัง

HATSUTA

90

ถัง

ห้องพัสดุ

1

ถัง

SENTRY

บริ เวณสำนักงำน

2

ถัง

SENTRY

3

ถัง

รวม
50 Kgs.
รวม
18 Kgs.

รวม
20 Lbs.
รวม
18 Lbs.

ท่ำเรื อก๊ำซ

15

ถัง

ANSUL

12 Kgs.

บริ เวณสำนักงำน

7

ถัง

YAMATO

รถดับเพลิง No. 1

2

ถัง

YAMATO

รถดับเพลิง No. 2

2

ถัง

YAMATO

11

ถัง

1

ถัง

144

ถัง

ห้องพัสดุ

1

ถัง

BADGER

ท่ำเรื อก๊ำซ

1

ถัง

ANGER

บริ เวณสำนักงำน

3

ถัง

5

ถัง

ท่ำเรื อก๊ำซ

3

ถัง

HATSUTA

บริ เวณสำนักงำน

1

ถัง

HATSUTA

4

ถัง

ห้องพัสดุ

2

ถัง

บริ เวณสำนักงำน

18

ถัง

รวม

20

ถัง

รวมทั้งสิ้ น

29

ถัง

1

ถัง

รวม
10 Lbs.

บริ เวณสำนักงำน

รวมทั้งสิ้ น
- ถัง CO2

20 Lbs.

รวม
15 Lbs.
รวม
10 Lbs

- ถัง BCF
ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

30 Lbs.

ห้องพัสดุ

ANGER

STATION

คลังเขาบ่อยา หน้าที่ 7 ของทั้งหมด 11 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
2. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซเขาบ่ อยา

11

9 Lbs.

ห้องพัสดุ

1

ถัง

CHUBB

7.5 Kgs.

ห้องพัสดุ

10

ถัง

BADGER

ลำนถังก๊ำซ

1

ถัง

ANGUS

ท่ำเรื อก๊ำซ

2

ถัง

บริ เวณสำนักงำน

12

ถัง

รวม

25

ถัง

รวมทั้งสิ้ น

27

ถัง

รวมทุกประเภท

198

ถัง

ลำนถังก๊ำซ

55

ตู้

ท่ำเรื อก๊ำซ

26

ตู้

บริ เวณสำนักงำน

13

ตู้

94

ตู้

โรงจอดรถดับเพลิง

48

ชุด

รถดับเพลิง No.1

5

ชุด

รถดับเพลิง No.2

5

ชุด

58

ชุด

ตูเ้ ก็บถังดับเพลิง
- ตูเ้ ก็บถังดับเพลิง

รวม
12

ชุดดับเพลิง
- เสื้ อดับเพลิง (สีสม้ )

รวม

เป็ นสีเหลือง 1 ชุด

- ชุดดับเพลิงสีเงิน

รถดับเพลิง No. 2

1

ชุด

รวมหมวก,รองเท้ำ

- เสื้ อกัก๊ ผูส้ ั่งกำร

ห้องพัสดุ

3

ชุด

ในตู้ 2 ห้อง ผจ. 1

รถดับเพลิง No.1

1

ตัว

รถดับเพลิง No.2

1

ตัว

5

ตัว

ห้องพัสดุ

5

ชุด

รถดับเพลิง No.1

1

ชุด

รถดับเพลิง No.2

1

ชุด

7

ชุด

3

ชุด

74

ชุด

1

ใบ

รวม
- ชุดผจญเพลิง

รวม
- ชุดกันกรด

ห้องพัสดุ
รวมทั้งสิ้ น

13

ANGUS

หมวกดับเพลิง & FACE SHIELD
- หมวกดับเพลิง (สีเหลือง)
ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

รถดับเพลิง No. 2

คลังเขาบ่อยา หน้าที่ 8 ของทั้งหมด 11 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
2. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซเขาบ่ อยา
- หมวกดับเพลิง (สีเงิน)

รถดับเพลิง No.1

1

ใบ

- หมวกดับเพลิง (สีขำว)

รถดับเพลิง No.1

1

ใบ

รถดับเพลิง No.2

1

ใบ

2

ใบ

ห้องพัสดุ

1

ใบ

รถดับเพลิง No.1

1

ใบ

รถดับเพลิง No.2

1

ใบ

3

ใบ

20

ใบ

27

ใบ

ห้องพัสดุ

35

อัน

รถดับเพลิง No.1

5

อัน

รถดับเพลิง No.2

5

อัน

45

อัน

รวม
- หมวกดับเพลิง (ติดไฟฉำย)

รวม
- หมวกนิรภัย

โรงจอดรถดับเพลิง

รวมทั้งสิ้ น
- FACE SHIELD

รวม
14

ชำรุ ด 1 ใบ
ชำรุ ด 4 อัน

รองเท้ำดับเพลิง & ถุงมือ
- รองเท้ำคู่ใหญ่
- รองเท้ำคู่เล็ก

VIKING

รถดับเพลิง No. 1

1

คู่

VIKING

รถดับเพลิง No. 2

1

คู่

HARVIK

รถดับเพลิง No.1

2

คู่

HARVIK

รถดับเพลิง No.2

2

คู่

HARVIK

โรงจอดรถดับเพลิง

26

คู่

32

คู่

รวม
15

ห้องพนักงำน

เครื่ องช่วยหำยใจ
- เครื่ องช่วยหำยใจ

MSA / ULTRALITE II

ห้องพัสดุ

2

ชุด

MSA / ULTRALITE II

รถดับเพลิง No. 1

2

ชุด

MSA / ULTRALITE II

รถดับเพลิง No. 2

2

ชุด

MSA / ULTRALITE II

ห้องพัสดุ Jetty

4

ชุด

ห้องพัสดุ

5

ชุด

15

ชุด

KAWASAKI / LIFE GEMS

รวม
- ถังอัดอำกำศสำรอง

MSA / ULTRALITE II

ห้องพัสดุ

5

ถัง

- หน้ำกำกสำหรับใช้กบั AIR LINE MSA / ULTRALITE II

ห้องพัสดุ

2

อัน

- AIR LINE REGULATOR

ห้องพัสดุ

1

อัน

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

MSA

ชำรุ ด 1 ชุด
ชำรุ ด 2 ถัง

คลังเขาบ่อยา หน้าที่ 9 ของทั้งหมด 11 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
2. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซเขาบ่ อยา
- AIR LINE
16

ห้องพัสดุ

7

ม้วน

- ขำตั้งจับหัวฉีด

ห้องพัสดุ

4

ตัว

- ขวำนดับเพลิง

ห้องพัสดุ

4

เล่ม

รถดับเพลิง No. 1

1

เล่ม

รถดับเพลิง No. 2

1

เล่ม

6

เล่ม

อุปกรณ์กภู้ ยั และอุปกรณ์อื่นๆ

รวม
- แชลง

ห้องพัสดุ

3

อัน

- เหล็กเปิ ดวำล์ว

ห้องพัสดุ

3

ชุด

รถดับเพลิง No. 1

1

ชุด

รถดับเพลิง No. 2

1

ชุด

5

ชุด

ห้องพัสดุ

2

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 1

1

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 2

1

ด้ำม

4

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 1

1

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 2

1

ด้ำม

2

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 1

2

อัน

รถดับเพลิง No. 2

2

อัน

4

อัน

ห้องพัสดุ

1

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 1

1

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 2

1

ด้ำม

3

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 1

1

อัน

รถดับเพลิง No. 2

1

อัน

2

อัน

รถดับเพลิง No. 1

1

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 2

1

ด้ำม

รวม
- พลัว่

รวม
- ค้อนยำง
รวม
- ไม้รองสำย
รวม
- ตะขอดับเพลิง

รวม
- บันได
รวม
- คีมตัดเหล็ก

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

คลังเขาบ่อยา หน้าที่ 10 ของทั้งหมด 11 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
2. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซเขาบ่ อยา
รวม
- ไฟฉำย

2

ด้ำม

รถดับเพลิง No. 1

2

กระบอก

รถดับเพลิง No. 2

2

กระบอก

4

กระบอก

รถดับเพลิง No. 1

1

ตัว

รถดับเพลิง No. 2

1

ตัว

2

ตัว

รวม
- โทรโข่ง
รวม
- เครื่ องมือ

แผง

ห้องพัสดุ

1

ชุด

กล่อง

ห้องพัสดุ

1

ชุด

กล่อง

รถดับเพลิง No. 1

1

ชุด

กล่อง

รถดับเพลิง No. 2

1

ชุด

4

ชุด

ห้องพัสดุ

1

กล่อง

รถดับเพลิง No. 1

1

กล่อง

รถดับเพลิง No. 2

1

กล่อง

3

กล่อง

รถดับเพลิง No. 1

1

เครื่ อง

รถดับเพลิง No. 2

1

เครื่ อง

2

เครื่ อง

รวม
- ชุดปฐมพยำบำล

รวม
- GAS DETECTOR
รวม
- ผ้ำห่มทนไฟ

ห้องพัสดุ

3

ผืน

- ผ้ำห่มธรรมดำ

ห้องพัสดุ

2

ผืน

- เข็มขัดนิรภัย

ห้องพัสดุ

4

เส้น

- เปลสนำม

ห้องพัสดุ

2

ผืน

- ตะขอชักฟิ วส์

ห้องพัสดุ

2

ชุด

ห้องพัสดุ

2

เครื่ อง

- เครื่ องอัดอำกำศสำหรับ BA

ห้องพัสดุ

1

เครื่ อง

- FOAM MOTOR PUMP MOBILE

ห้องพัสดุ

1

เครื่ อง

- เครื่ องชำร์จแบตเตอรี่

24V และ 12V

รวมรำยกำร

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

ในตู้

แบบนัง่ 1 เส้น
( 2 ท่อน)

1691

คลังเขาบ่อยา หน้าที่ 11 ของทั้งหมด 11 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
3. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซบ้ านโรงโป๊ ะ
ลำดับที่
รำยกำร
1.1 แหล่ งนำ้ ดับเพลิง
1.1.1 ถังพักน้ ำดับเพลิง(ถังน้ ำดับเพลิง)
1.1.2 บ่อพักน้ ำดับเพลิงสำรอง
1.1.3 บ่อน้ ำดับเพลิงสำรอง(จำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ)
1.1.4 น้ ำประปำ
1.2 เครื่องสู บนำ้ ดับเพลิง
1.2.1 DIESEL FW.PUMP (P-351 R)
1.2.2 DIESEL FW.PUMP(P-351 B)
1.2.3 MAIN FW.PUMP(P351 A)
1.2.4 JOCKY FW.PUMP(P-352)
1.2.5 DISPLACEMENT PUMP (P-354)
1.2.6 DIESEL FW.PUMP(P-353 A)
1.2.7 DIESEL FW.PUMP(P-353 B)
1.2.8 DIESEL FW.PUMP(P-353 C)
1.2.9 DIESEL FW.PUMP(P-355)
1.3 รถดับเพลิง
1.3.1 ถังน้ ำดับเพลิง
1.3.2 ถังโฟม
1.3.3 ระบบส่ งน้ ำ
- น้ ำดับเพลิง
- โฟม
1.3.4 ระบบท่อทำง
1.3.4.1 ทำงดูดน้ ำ
- ทำงดูดน้ ำจำกภำยนอก ขนำด 4 นิ้ว
- ทำงรับน้ ำจำกภำยนอก ขนำด 4 นิ้ว
- ทำงดูดน้ ำจำกภำยใน ขนำด 4 นิ้ว
1.3.4.2 ทำงส่ งน้ ำ
- ทำงส่ งน้ ำออก ขนำด 2 ½ นิ้ว
- ทำงส่ งน้ ำเข้ำเครื่ องสู บน้ ำ
แรงดันสู ง ขนำด 1 นิ้ว
ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

หน่วยนับ จำนวน
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3

หมำยเหตุ (กำรขนย้ำย)

6,150 (สู บถ่ำยโดยเครื่ องจักร)
10,000 (สู บถ่ำยโดยเครื่ องจักร)
1,000 (สู บถ่ำยโดยเครื่ องจักร)
-

ม.3/ชม.
ม.3/ชม.
ม.3/ชม.
ม.3/ชม.
ม.3/ชม.
ม.3/ชม.
ม.3/ชม.
ม.3/ชม.
ม.3/ชม.
คัน
ลิตร
ลิตร

1,230
1,135
1,230
30
30
870
870
870
350
1
4,000
500

ติดตั้งที่โรงปั๊มน้ ำดับเพลิง
ติดตั้งที่โรงปั๊มน้ ำดับเพลิง
ติดตั้งที่โรงปั๊มน้ ำดับเพลิง
ติดตั้งที่โรงปั๊มน้ ำดับเพลิง
ติดตั้งที่ลำนถังก๊ำซ
ติดตั้งที่บ่อน้ ำดับเพลิงสำรอง
ติดตั้งที่บ่อน้ ำดับเพลิงสำรอง
ติดตั้งที่บ่อน้ ำดับเพลิงสำรอง
ติดตั้งที่บ่อน้ ำดับเพลิงสำรอง

ลิตร/นำที
ลิตร/นำที

2,400
2,400

แรงดัน 10barไกล 60 เมตร
แรงดัน 10barไกล 55 เมตร

ทำง
ทำง
ทำง

1
1
1

ทำง
ทำง

4
1
คลังโรงโป๊ ะ หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 3 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
3. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซบ้ านโรงโป๊ ะ
ลำดับที่
รำยกำร
- ทำงส่ งน้ ำเข้ำถัง ขนำด 1 ½ นิ้ว
- ทำงส่ งน้ ำเข้ำปื นฉี ดน้ ำ/โฟม
- ทำงส่ งน้ ำไปสำยดับเพลิงเคลื่ อนที่เร็ ว
- ทำงส่ งน้ ำจำกเคลื่ อนสู บน้ ำแรงดันสู ง
- ทำงส่ งน้ ำไปล้ำงทำควำมสะอำดโฟม
ในท่อทำง ขนำด 1 นิ้ว
- ทำงส่ งน้ ำไปดูดโฟม
1.3.4.3 ทำงรับน้ ำ
- ทำงรับน้ ำจำกภำยนอกเข้ำถัง ขนำด 4 นิ้ว
- ทำงรับน้ ำจำกภำยนอกเข้ำแท่นปื น
ขนำด 2 ½ นิ้ว
1.3.4.4 ทำงส่ งดูดโฟม
- ทำงดูดโฟมจำกถัง ขนำด 1 ¼ นิ้ว
- ทำงดูดโฟมเข้ำผสมน้ ำพร้อมที่ต้ งั % โฟม
- ทำงดูดโฟมจำกถังเข้ำผสมน้ ำ
พร้อมที่ต้ งั % โฟม
- ทำงรับโฟมจำกภำยนอกเข้ำถัง
ขนำด 1 ½ นิ้ว
- ทำงดูดโฟมจำกภำยนอก พร้อมที่ต้ งั %
โฟมที่แทนปื นฉี ด
1.3.5 เครื่ องกำเนิ ดไฟฟ้ ำ
1.3.6 ถุงลมป้ องกันกำรรั่วซึ ม
1.3.7 คีมตัดถ่ำงเหล็กและปั้ มไฮโดรลิค
1.4 หัวฉีดนำ้ ดับเพลิง
1.4.1 ชนิดมือถือ อัตรำ 400 LPM.
1.4.2 ชนิดตั้งพื้น อัตรำ 3,030 LPM.
1.4.3 ขำตั้งหัวฉี ดน้ ำ
ใช้จบั ยึดหัวฉี ดชนิ ดมือถือ
1.4.4 หัวฉี ดทำม่ำนน้ ำ
1.4.5 หัวฉี ดโฟม
ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

หน่วยนับ จำนวน
ทำง
1
ทำง
1
ทำง
1
ทำง
1
ทำง
1
ทำง

1

ทำง
ทำง

1
1

ทำง
ทำง
ทำง

1
1
1

ทำง

1

ทำง

1

เครื่ อง
ชุด
ชุด

1
1
1

หมำยเหตุ (กำรขนย้ำย)

รวม 37 หัว
หัว
หัว
หัว

28
1
2

หัว
หัว

2
2
คลังโรงโป๊ ะ หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 3 หน้า

แผนฉุกเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
วัสดุ-อุปกรณ์ ดบั เพลิง
3. รายการอุปกรณ์ ดบั เพลิง ประจา คลังก๊ าซบ้ านโรงโป๊ ะ
ลำดับที่
รำยกำร
1.5 สำยส่ งนำ้ ดับเพลิง
1.5.1 ขนำด 11/2 “ X 25 เมตร
1.5.2 ขนำด 21/2 “ X 25 เมตร
1.6 อุปกรณ์ช่วยในกำรระงับเหตุ
1.6.1 ข้อต่อทำงแยกน้ ำ
1.7 ชุดป้องกันไฟ (FIRE SUIT)
ทนควำมร้อนได้ 1,000 OF
1.8 ชุดพนักงำนดับเพลิง
2.1 เครื่องช่ วยหำยใจ
2.1.1 ถังอัดอำกำศ (MSA)
- ขนำดถังบรรจุอำกำศ 8 ลิตร
- น้ ำหนัก 11 กก.
2.2 อุปกรณ์ปฐมพยำบำล
2.2.1 เปลสนำม
2.2.2 ชุดพยำบำล
2.2.3 ชุดปฐมพยำบำลเคลื่ อนที่

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง.xlsx

หน่วยนับ จำนวน
หมำยเหตุ (กำรขนย้ำย)
รวม 84 เส้น
เส้ น
เส้น
46
เส้น
38
รวม 8 เส้น
หัว
2
รวม 1 ชุด
ชุ ด
1
ชุ ด
ชุ ด
ชุด

11
3
1

ชุด
ตัว
ชุด

1
1
1

รวม 11 ชุด

คลังโรงโป๊ ะ หน้าที่ 3 ของทั้งหมด 3 หน้า

แผนฉุ กเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
นำ้ ยำโฟม

รวมทั้งหมด
113,412
นำ้ ยำโฟม ประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
ลำดับที่
1

2

รำยกำร

ยีห่ ้ อ / รุ่ น / ขนำด

อัตรำผสม

ใช้ กบั
พืน้ ที่
เชื้อเพลิง
3% x 3% น้ ำมัน และ โฟมเทลเลอร์ No. 1
แอลกอฮอล
โฟมเทลเลอร์ No. 2

อยูใ่ นถังโฟมเทลเลอร์

400

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมเทลเลอร์

โฟมเทลเลอร์ No. 3

200

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมเทลเลอร์

รถเข็นโฟม No. 1

120

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมรถเข็น

รถเข็นโฟม No. 2

120

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมรถเข็น

รถเข็นโฟม No. 3

120

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมรถเข็น

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

1,178

ลิตร

62 ถัง@ 219 ลิตร

JETTY

9,000

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำท่ำเรื อ

SEA BERTH

9,800

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำท่ำเรื อ

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

1,200

ลิตร

6 ถัง@ 200 ลิตร

Truck Loading

4,000

ลิตร

Bladder Tank

รถดับเพลิง No. 3

3,600

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำรถ

รถดับเพลิง No. 4

200

ลิตร

10 ถัง@ 20 ลิตร

โฟมเทลเลอร์ No. 3

400

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมเทลเลอร์

THAPPLINE PUMP

379

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำพื้นที่

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

220

ลิตร

11 ถัง@ 20 ลิตร

3M FC203A

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

300

ลิตร

15 ถัง@ 20 ลิตร

3M FC203CF

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

4,800

ลิตร

24 ถัง@ 200 ลิตร

สถำนี รถไฟ

80

ลิตร

Bladder Tank

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

820

ลิตร

41 ถัง@ 20 ลิตร

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

775

ลิตร

31 ถัง@ 25 ลิตร

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

4,800

ลิตร

24 ถัง@ 200 ลิตร

รถดับเพลิง No. 2

4,000

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำรถ

รถดับเพลิง No. 2

40

ลิตร

2 ถัง@ 20 ลิตร

รถดับเพลิง No. 3

40

ลิตร

2 ถัง@ 20 ลิตร

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

14,560

ลิตร

70 ถัง@ 208 ลิตร

440

ลิตร

22 ถัง@ 20 ลิตร

61,992

ลิตร

3% x 6%

3% x 6% น้ ำมัน และ
แอลกอฮอล

- SYNTHETIC FOAM 3%

3%

3%

4

- LIGHT WATER A.F.F.F. 3%

3M FC203CF

3%

น้ ำมัน
น้ ำมัน

3M FC203A
ANSUL LITE

5

- FLUOROPROTIEN FOAM 3%

6

- ANSUL LITE 3%

ANSUL LITE

3%

7

- ANGUS A.F.F.F. 3%

TRIDOL S

3%

8

- 3M HI - EX FOAM 1 - 2%

AR-AFFF Foam 3%6%
รวม

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง .xlsx

หมำยเหตุ

ลิตร

3

9

จำนวน หน่ วยนับ
400

- UNIVERSAL GOLD 3 x 3%

- UNVERSAL PLUS 3 x 6%

ลิตร จัดเก็บไว้ในแต่ ละคลัง ดังนี้

3%

1-2%

NATIONAL FOAM

3%6%

น้ ำมัน
น้ ำมัน
น้ ำมัน
น้ ำมัน

น้ ำมัน และ
แอลกอฮอล

น้ ายาโฟม หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 2 หน้า

แผนฉุ กเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
นำ้ ยำโฟม

รวมทั้งหมด
113,412
นำ้ ยำโฟม ประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
ลำดับที่

รำยกำร

ยีห่ ้ อ / รุ่ น / ขนำด

ลิตร จัดเก็บไว้ในแต่ ละคลัง ดังนี้
อัตรำผสม

ใช้ กบั
เชื้อเพลิง

พืน้ ที่

จำนวน หน่ วยนับ

หมำยเหตุ

พืน้ ที่

จำนวน หน่ วยนับ

หมำยเหตุ

นำ้ ยำโฟม ประจำคลังก๊ ำซเขำบ่ อยำ
ลำดับที่
รำยกำร
1
- EX FOAM 1 - 2%
- High Expansion Foam
4

- SYNTHETIC FOAM 6%

5

- 3M LIGHT WATER A.F.F.F. 3%

6

ยีห่ ้ อ / รุ่ น / ขนำด
3M

2%

ก๊ำซเหลว

รถดับเพลิง No. 1

4,000

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำรถ

NATIONAL FOAM
High Expansion 2%

2%

ก๊ำซเหลว

โรงรถดับเพลิง

12,480

ลิตร

60 ถัง@ 208 ลิตร

6%

ก๊ำซเหลว

CATCH BASIN

19,000

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำพื้นที่

3%

น้ ำมัน

ท่ำเรื อก๊ำซ

11,500

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำพื้นที่

ท่ำเรื อก๊ำซ
โรงรถดับเพลิง

80
3,800

ลิตร
ลิตร

19 ถัง@ 208 ลิตร

ลำนถังก๊ำซ

100

ลิตร

5 ถัง@ 20 ลิตร

ท่ำเรื อก๊ำซ

20

ลิตร

1 ถัง@ 20 ลิตร

50,980

ลิตร

3M FC203CF

- FLUOROPROTIEN FOAM 3%

3%

น้ ำมัน

รวม

4 ถัง@ 20 ลิตร

นำ้ ยำโฟม ประจำคลังก๊ ำซบ้ ำนโรงโป๊ ะ
ลำดับที่
รำยกำร
1
- 3M HI - EX FOAM 1 - 2%
1
- 3M HI - EX FOAM 1 - 2%
รวม

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง .xlsx

ยีห่ ้ อ / รุ่ น / ขนำด

พืน้ ที่

จำนวน หน่ วยนับ

หมำยเหตุ

ก๊ำซเหลว

รถดับเพลิง No. 6

400

ลิตร

อยูใ่ นถังประจำรถ

ก๊ำซเหลว

รถดับเพลิง No. 6

40

ลิตร

2 ถัง@ 20 ลิตร

440

ลิตร

น้ ายาโฟม หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 2 หน้า

แผนฉุ กเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
นำ้ ยำโฟม

รวมทั้งหมด

113,412

ลิตร จัดเก็บไว้ในแต่ ละคลัง ดังนี้

นำ้ ยำโฟม ประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
ลำดับที่
1

2

รำยกำร

ยีห่ ้ อ / รุ่ น / ขนำด

ใช้ กบั
พืน้ ที่
เชื้อเพลิง
3% x 3% น้ ำมัน และ โฟมเทลเลอร์ No. 1
แอลกอฮอล
โฟมเทลเลอร์ No. 2

อยูใ่ นถังโฟมเทลเลอร์

400

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมเทลเลอร์

โฟมเทลเลอร์ No. 3

200

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมเทลเลอร์

รถเข็นโฟม No. 1

120

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมรถเข็น

รถเข็นโฟม No. 2

120

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมรถเข็น

รถเข็นโฟม No. 3

120

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมรถเข็น

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

1,178

ลิตร

62 ถัง@ 219 ลิตร

JETTY

9,000

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำท่ำเรื อ

SEA BERTH

9,800

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำท่ำเรื อ

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

1,200

ลิตร

6 ถัง@ 200 ลิตร

Truck Loading

4,000

ลิตร

Bladder Tank

รถดับเพลิง No. 3

3,600

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำรถ

รถดับเพลิง No. 4

200

ลิตร

10 ถัง@ 20 ลิตร

โฟมเทลเลอร์ No. 3

400

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมเทลเลอร์

THAPPLINE PUMP

379

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำพื้นที่

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

220

ลิตร

11 ถัง@ 20 ลิตร

3M FC203A

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

300

ลิตร

15 ถัง@ 20 ลิตร

3M FC203CF

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

4,800

ลิตร

24 ถัง@ 200 ลิตร

สถำนี รถไฟ

80

ลิตร

Bladder Tank

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

820

ลิตร

41 ถัง@ 20 ลิตร

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

775

ลิตร

31 ถัง@ 25 ลิตร

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

4,800

ลิตร

24 ถัง@ 200 ลิตร

รถดับเพลิง No. 2

4,000

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำรถ

รถดับเพลิง No. 2

40

ลิตร

2 ถัง@ 20 ลิตร

รถดับเพลิง No. 3

40

ลิตร

2 ถัง@ 20 ลิตร

โรงเก็บน้ ำยำโฟม

14,560

ลิตร

70 ถัง@ 208 ลิตร

440

ลิตร

22 ถัง@ 20 ลิตร

61,992

ลิตร

3% x 6%

3% x 6% น้ ำมัน และ
แอลกอฮอล

- SYNTHETIC FOAM 3%

3%

3%

4

- LIGHT WATER A.F.F.F. 3%

3M FC203CF

3%

น้ ำมัน
น้ ำมัน

3M FC203A
ANSUL LITE

5

- FLUOROPROTIEN FOAM 3%

6

- ANSUL LITE 3%

ANSUL LITE

3%

7

- ANGUS A.F.F.F. 3%

TRIDOL S

3%

8

- 3M HI - EX FOAM 1 - 2%

AR-AFFF Foam 3%6%
รวม

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง .xlsx

หมำยเหตุ

ลิตร

3

9

จำนวน หน่ วยนับ
400

- UNIVERSAL GOLD 3 x 3%

- UNVERSAL PLUS 3 x 6%

อัตรำผสม

3%

1-2%

NATIONAL FOAM

3%6%

น้ ำมัน
น้ ำมัน
น้ ำมัน
น้ ำมัน

น้ ำมัน และ
แอลกอฮอล

น้ ายาโฟม หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 2 หน้า

แผนฉุ กเฉินฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
นำ้ ยำโฟม

รวมทั้งหมด

113,412

ลิตร จัดเก็บไว้ในแต่ ละคลัง ดังนี้

นำ้ ยำโฟม ประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ
ลำดับที่

รำยกำร

ยีห่ ้ อ / รุ่ น / ขนำด

อัตรำผสม

ใช้ กบั
เชื้อเพลิง

พืน้ ที่

จำนวน หน่ วยนับ

หมำยเหตุ

พืน้ ที่

จำนวน หน่ วยนับ

หมำยเหตุ

นำ้ ยำโฟม ประจำคลังก๊ ำซเขำบ่ อยำ
ลำดับที่
รำยกำร
1
- EX FOAM 1 - 2%
- High Expansion Foam
4

- SYNTHETIC FOAM 6%

5

- 3M LIGHT WATER A.F.F.F. 3%

6

ยีห่ ้ อ / รุ่ น / ขนำด
3M

2%

ก๊ำซเหลว

รถดับเพลิง No. 1

4,000

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำรถ

NATIONAL FOAM
High Expansion 2%

2%

ก๊ำซเหลว

โรงรถดับเพลิง

12,480

ลิตร

60 ถัง@ 208 ลิตร

6%

ก๊ำซเหลว

CATCH BASIN

19,000

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำพื้นที่

3%

น้ ำมัน

ท่ำเรื อก๊ำซ

11,500

ลิตร

อยูใ่ นถังโฟมประจำพื้นที่

ท่ำเรื อก๊ำซ
โรงรถดับเพลิง

80
3,800

ลิตร
ลิตร

19 ถัง@ 208 ลิตร

ลำนถังก๊ำซ

100

ลิตร

5 ถัง@ 20 ลิตร

ท่ำเรื อก๊ำซ

20

ลิตร

1 ถัง@ 20 ลิตร

50,980

ลิตร

3M FC203CF

- FLUOROPROTIEN FOAM 3%

3%

น้ ำมัน

รวม

4 ถัง@ 20 ลิตร

นำ้ ยำโฟม ประจำคลังก๊ ำซบ้ ำนโรงโป๊ ะ
ลำดับที่
รำยกำร
1
- 3M HI - EX FOAM 1 - 2%
1
- 3M HI - EX FOAM 1 - 2%
รวม

ตารางคานวนน้ าและโฟมดับเพลิง .xlsx

ยีห่ ้ อ / รุ่ น / ขนำด

พืน้ ที่

จำนวน หน่ วยนับ

หมำยเหตุ

ก๊ำซเหลว

รถดับเพลิง No. 6

400

ลิตร

อยูใ่ นถังประจำรถ

ก๊ำซเหลว

รถดับเพลิง No. 6

40

ลิตร

2 ถัง@ 20 ลิตร

440

ลิตร

น้ ายาโฟม หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 2 หน้า

Foam Calculation for oil Tank

FO

Class II 423

72.9

89

T-64

23.20 10.66

Float

26,000

ULR

Class I

72.9

90

T-65

38.10 14.60

Cone

100,000

T-66

38.10 14.60

Float

100,000

T-67

38.10 14.60

Float

100,000

T-68

38.10 14.60

Float

100,000

COND

Class I 1,141 119.7 249

T-69

38.10 14.60

Float

100,000

FO

Class II 1,141 119.7 243

T-70

38.10 14.60

Cone

100,000

T-71

54.90 14.66

Float

200,000

FO

Class II 2,369 172.5 228

T-72

54.90 14.66

Float

200,000

FO

Class II 2,369 172.5 233

T-73

53.34 14.64

Cone

200,000

HSD

Class II 2,236 167.6 N/A

T-74

38.10 17.07

Cone

120,000

HSD

Class II 1,141 119.7 N/A

T-75

62.16 17.07

Float

300,000

FO

Class II 3,036 195.4 230

T-76

62.16 17.07

Float

300,000

FO

Class II 3,036 195.4 245

T-77

38.10 14.63

Float

100,000

ULR

Class I 1,141 119.7 140

T-78

70.00 20.00

Float

450,000

Crude

Class I 3,850 220.0 155

T-79

70.00 20.00

Float

450,000

FO

Class II 3,850 220.0 155

T-80

70.00 20.00

Float

450,000

HSD

Class II 3,850 220.0 166

T-81

70.00 20.00

Float

450,000

Crude

Class I 3,850 220.0 172

423

JET-A1 Class II 1,141 119.7 N/A
ULG

Class I 1,141 119.7 248

GBASE-1 Class I 1,141 119.7 244

Class II 1,141 119.7 N/A

1,772

58

6.5

9,893

50

14,840 480

17

141

12.2

2,940

20

1,765

58

6.5

9,893

50

14,840 480

17

141

12.2

1,086

20

652

22

6.5

2,750

50

4,125

134

17

74

12.2

1,098

20

659

22

6.5

2,750

65

5,362

174

17

74

4.1

4,678

30

4,211

137

6.5

7,417

50

11,125 360

17

122

12.2

3,026

20

1,816

59

6.5

7,417

65

14,463 468

17

122

12.2

2,977

20

1,787

58

6.5

7,417

65

14,463 468

17

122

12.2

3,038

20

1,823

59

6.5

7,417

65

14,463 468

17

122

12.2

2,965

20

1,779

58

6.5

7,417

50

11,125 360

17

122

4.1

4,678

30

4,211

137

6.5

7,417

50

11,125 360

17

122

12.2

2,782

20

1,669

54

6.5 15,399 50

23,098 747

17

176

12.2

2,843

20

1,706

56

6.5 15,399 50

23,098 747

17

176

4.1

9,168

30

8,251

267

6.5 14,534 50

21,801 705

17

171

4.1

4,678

30

4,211

137

6.5

50

11,125 360

17

122

12.2

2,806

20

1,684

55

6.5 19,734 50

29,601 958

17

199

12.2

2,989

20

1,794

58

6.5 19,734 50

29,601 958

17

199

12.2

1,708

20

1,025

34

6.5

65

14,463 468

17

122

12.2

1,891

20

1,135

37

6.5 25,025 50

37,538 1,214

17

224

12.2

1,891

20

1,135

37

6.5 25,025 50

37,538 1,214

17

224

12.2

2,025

20

1,216

40

6.5 25,025 50

37,538 1,214

17

224

12.2

2,098

20

1,260

41

6.5 25,025 50

37,538 1,214

17

224

2

2

3

20

3

2,952

7,417

7,417

3

26,000

12.2

Cooling Water (m /hr)

Float

Application Rate (L/min/m)

23.20 10.66

Water for Foam Solution (m /hr)

T-63

4
4
4
4
3
2
2
2
2
3
6
6
6
4
10
10
6
9
9
9
9

Foam Concentrate (L)

Class II 1,522 138.3 241

Discharge Time (min)

FO

Foam Solution (L/min)

100,000

Application Rate (L/min/m )

Float

Water for Foam Solution (m /hr)

44.00 11.00

Foam Concentrate (L)

T-62

Discharge Time (min)

Product

Class II 1,522 138.3 242

Foam Solution (L/min)

Capacity (Nominal : BBL)
(BBL = 158.984 L)

FO

Foam Nozzle

Roof Type

100,000

Perimeter (m)

Height (m)

Float

Cross Section Area (m2)

Diameter (m)

44.00 11.00

Product Classification

Tank No.
T-61

Mobile System (Full Surface Area) Cooling Water

Application Rate (L/min/m )

Fixed System

Foam Dam Annular Area (m2)

Tank Profile

Water for Foam Solution (m /hr)

Application Rate (L/min/m )

Foam Solution (L/min)

Discharge Time (min)

Water for Foam Solution (m /hr)

Application Rate (L/min/m)

828

27

6.5

9,893

65

19,292 624

17

141

12.2

1,293

20

776

26

6.5

9,893

50

14,840 480

17

141

12.2

2,025

20

1,216

40

6.5 25,025 50

37,538 1,214

17

224

4.1

119

20

72

7

6.5

189

55

312

11

17

19

4.1

435

20

261

9

6.5

689

55

1,137

37

17

37

4.1

435

20

261

9

6.5

689

55

1,137

37

17

37

0

0

0

0

0

6.5

189

55

312

11

17

19

4.1

308

20

185

6

6.5

488

55

1,609

27

17

31

4.1

308

20

185

6

6.5

488

55

805

27

17

31

0

0

0

0

0

6.5

0

50

0

0

17

0

Class II 2,827 188.5

12.2

0

20

0

0

6.5 18,378 50

27,568 892

17

192

HSD

Class II 2,827 188.5

12.2

0

20

0

0

6.5 18,378 50

27,568 892

17

192

450,000

HSD

Class II 3,850 220.0 166

9

12.2

2,025

20

1,216

40

6.5 25,025 65

48,799 1,578

17

224

51,282

NGL

Class I

415

23.2

N/A

3

12.2

5,063

20

3,038

99

6.5

2,698

65

5,261

171

17

24

51,282

NGL

Class I

380

24.4

N/A

3

12.2

4,638

20

2,783

90

6.5

2,471

65

4,819

156

17

25

9
9

12.2

2,025

20

1,216

40

6.5 25,025 65

48,799 1,578

17

224

12.2

2,025

20

1,216

40

6.5 25,025 65

48,799 1,578

17

224

Product Classification

Float

130,000

HSD

Class II 1,522 138.3 106

T-84

70.00 20.00

Float

450,000

HSD

Class II 3,850 220.0 166

T-101

6.09

Cone

629

GHS

Class I

29

19.1

N/A

T-102 11.62 10.77 In-Float

6,412

GHS

Class I

106

36.5

N/A

T-103 11.62 10.77 In-Float

6,412

ULR

Class I

106

36.5

N/A

T-104

6.09

4.57

629

Slop

Class I

29

19.1

N/A

T-105

9.75

6.90 In-Float

2,579

ETN

Class I

75

30.6

N/A

T-106

9.75

6.90 In-Float

2,579

ETN

Class I

75

30.6

N/A

T-108

1.45

Cone

153

BOD

Class II

T-A

60.00 22.00

Float

370,000

HSD

T-B 60.00 22.00 Float
902-D70.00 20.00 Float
021
902-D21.99 23.19 In-Float
022

370,000

D-90902 22.01 24.41 In-Float

Cone

T-C

70.00 20.00

Float

450,000

HSD

Class II 3,850 220.0 166

T-D

70.00 20.00

Float

450,000

HSD

Class II 3,850 220.0 166

รวม

6,093,956

Remark
- Data in this table is calculated according to NFPA 11 except cooling water is calculated according to NFPA 15

56,382

2

2

N/A

609,867

3

Product

44.00 15.00

Cooling Water (m /hr)

Capacity (Nominal : BBL)
(BBL = 158.984 L)

T-83

6
6
9
1
1
1
0
1
1

Foam Concentrate (L)

Roof Type

Class I 1,522 138.3 113

Foam Nozzle

Height (m)

ULG

Perimeter (m)

Diameter (m)

130,000

Cross Section Area (m2)

Tank No.

Float

3

Foam Concentrate (L)

20

44.00 15.00

3

Discharge Time (min)

1,379

Foam Dam Annular Area (m2)

12.2

T-82

4.57

Mobile System (Full Surface Area) Cooling Water

Foam Solution (L/min)

Fixed System

Application Rate (L/min/m )

Tank Profile

0

2

- Product Classification are classified by Flash Point
- Class I - Products those have Flash Point below 100 oF such as ULG, ULR, Condensate and Crude Oil
- Class II - Products those have Flash Point between 100 oF and 200 oF such as HSD, LSD, FO and JET-A1

3

3

Cooling Water (m /hr)

3

Application Rate (L/min/m)

Water for Foam Solution (m /hr)

Foam Concentrate (L)

Discharge Time (min)

Foam Solution (L/min)

Application Rate (L/min/m )

Fixed System
2

Water for Foam Solution (m /hr)

Foam Concentrate (L)

Discharge Time (min)

Foam Solution (L/min)

Application Rate (L/min/m )

Foam Nozzle

Foam Dam Annular Area (m2)

Perimeter (m)

Cross Section Area (m2)

Product Classification

Product

Capacity (Nominal : BBL)
(BBL = 158.984 L)

Roof Type

Height (m)

Diameter (m)

Tank No.

Tank Profile
Mobile System (Full Surface Area) Cooling Water

การคานวน
( 1 BBL =
ควำมจุน้ ำมัน คน.ศร.
ควำมจุน้ ำมัน คน.ศร.
น้ ำยำโฟม
คน.ศร.
ควำมจุน้ ำมัน
ควำมจุน้ ำมัน
น้ ำยำโฟม

คก.ขบ.
คก.ขบ.
คก.ขบ.

ความจุนา้ มัน รวม
ความจุนา้ มัน รวม
นา้ ยาโฟม
รวม

158.984 ลิตร)
4,801,392 BBL
763,344,437 ลิตร
114,501.67 ลิตร
552,564 BBL
87,848,835 ลิตร
13,177.33 ลิตร
5,353,956 BBL
851,193,272 ลิตร
127,678.99 ลิตร

จำนวนน้ ำยำโฟม =จำนวนน้ ำมัน (ลิตร) / 2000*0.3)

Water for Foam Solution (m /hr)

3

Cooling Water (m /hr)

Application Rate (L/min/m)

3

- Foam Application Rate and Foam Solution in Fixed System depend on Tank Type (for Cone Roof is 4.1L/min/m2 and Floating Roof is 12.2 L/min/m2,
Foam Solution for Cone Roof calculate from Cross Section Area and Floating Roof calculate from Foam Dam Annular Area)
- Number of Foam Nozzle and Foam Dam Annular Area are actual data and may be different from NFPA
- หนังสือกรมโยธำธิ กำร ที่ มท.0806/ว 9353 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2542 ออกตำม กฎกระทรวง (พ.ศ.2496) ตำม พ.ร.บ.ป้ องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ.2495
1.1 สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่มิใช่สถำนที่ที่มีกำรกลัน่ น้ ำมัน จะต้องมีปริ มำณน้ ำยำดับเพลิงตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ข้อ 2(1) ซึ่งกำหนดว่ำ
"กำรเก็บรักษำและจำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ซึ่งมีปริ มำณ 2,000 ลิตร หรื อเศษของ 2,000 ลิตร ต่อเครื่ องดับเพลิงชนิดฟองก๊ำซ ขนำด 10 ลิตร 1 เครื่ อง"
โดยคิดจำกปริ มำณน้ ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดรวมกัน
การคานวน จำนวนควำมจุน้ ำมัน (4,903,956 BBL x 158.984 L) = 779,650,540.704 ลิตร
จำนวนน้ ำยำโฟม (779,650,540.704 / 2000*0.3) = 116,947 ลิตร

Foam Concentrate (L)

Discharge Time (min)

Foam Solution (L/min)

2

3

Application Rate (L/min/m )

Mobile System (Full Surface Area) Cooling Water

Water for Foam Solution (m /hr)

Foam Concentrate (L)

Discharge Time (min)

Foam Solution (L/min)

2

Application Rate (L/min/m )

Foam Nozzle

Foam Dam Annular Area (m2)

Perimeter (m)

Cross Section Area (m2)

Fixed System

Product Classification

Product

Capacity (Nominal : BBL)
(BBL = 158.984 L)

Roof Type

Height (m)

Diameter (m)

Tank No.

Tank Profile

Foam Calculation for LPG Tank
Water for Foam Solution (m /hr)

60

5,962

193

Refrige

10,000

Butane

Class 1 3,959

2

7,918

60

14,253

461

Refrige

25,000

Butane

Class 1 4,710

2

9,420

60

16,956

549

2

Foam Nozzle

Foam Dam Area (m2)

Perimeter (m)

Cross Section Area (m2)

D-90513
D-90514
D-90515
D-90516
D-90517
D-90518
D-90519
D-90910
D-90911 38.00
D-90912
D-90913
New Ref 56.00

10.2

3

Foam Concentrate (L)

3,312

Cooling Water (m /hr)

Discharge Time (min)

2

2

Foam Solution (L/min)

Class 1 1,656

D-90512 22.00 11.00 Sphere

Application Rate (L/min/m )

Application Rate (L/min/m )

LPG

3

Product Classification

1,000

Roof Type

Height (m)

Diameter (m)

Tank No.

Cooling Water

Product

Fixed System

Capacity (Nominal : Ton)

Tank Profile

0

37,171

3

Cooling Water (m /hr)

2

Application Rate (L/min/m )

3

Foam Concentrate (L)

Discharge Time (min)

Foam Solution (L/min)

2

Foam Nozzle

Foam Dam Area (m2)

Perimeter (m)

Cross Section Area (m2)

Product Classification

Product

Capacity (Nominal : Ton)

Roof Type

Height (m)

Tank No.

Diameter (m)

36,000

รวม

Cooling Water

Water for Foam Solution (m /hr)

Fixed System

Application Rate (L/min/m )

Tank Profile

0

Remark
- Data in this table is calculated according to NFPA 11 except cooling water is calculated according to NFPA 15
- Product Classification are classified by Flash Point
- Class I - Products those have Flash Point below 100 oF such as ULG, ULR, Condensate and Crude Oil
- Class II - Products those have Flash Point between 100 oF and 200 oF such as HSD, LSD, FO and JET-A1
- Foam Application Rate and Foam Solution in Fixed System depend on Tank Type (for Cone Roof is 4.1L/min/m2 and Floating Roof is 12.2 L/min/m2,
Foam Solution for Cone Roof calculate from Cross Section Area and Floating Roof calculate from Foam Dam Annular Area)
- Number of Foam Nozzle and Foam Dam Annular Area are actual data and may be different from NFPA
- หนังสื อกรมโยธำธิ กำร ที่ มท.0806/ว 9353 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2542 ออกตำม กฎกระทรวง (พ.ศ.2496) ตำม พ.ร.บ.ป้ องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ.
2495
1.1 สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่มิใช่สถำนที่ที่มีกำรกลัน่ น้ ำมัน จะต้องมีปริ มำณน้ ำยำดับเพลิงตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ข้อ 2(1) ซึ่ง
กำหนดว่ำ
"กำรเก็บรักษำและจำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิ ด ซึ่ งมีปริ มำณ 2,000 ลิตร หรื อเศษของ 2,000 ลิตร ต่อเครื่ องดับเพลิงชนิ ดฟองก๊ำซ ขนำด 10 ลิตร 1
เครื่ อง"
การคานวน

( 1 BBL =
ควำมจุน้ ำมัน คน.ศร.
ควำมจุน้ ำมัน คน.ศร.
น้ ำยำโฟม
คน.ศร.
ควำมจุน้ ำมัน
ควำมจุน้ ำมัน
น้ ำยำโฟม

คก.ขบ.
คก.ขบ.
คก.ขบ.

ความจุนา้ มัน รวม
ความจุนา้ มัน รวม
นา้ ยาโฟม
รวม

158.984 ลิตร)
36,000 BBL
5,723,424 ลิตร
858.51 ลิตร
-

BBL
ลิตร
ลิตร

36,000 BBL
5,723,424 ลิตร
858.51 ลิตร

จำนวนน้ ำยำโฟม =จำนวนน้ ำมัน (ลิตร) / 2000*0.3)

ตารางการใช้ โฟม
เครื่องมือเคลื่อนย้ ายได้ ใช้ อตั รา 6.5 L/MIN/M2
อัตรำฉี ดฉี ดโฟม พื้นทีไฟ
(LPM)
(ต.ร.ม.)
Fied Monitor
2,400
10
20
30
มือถือ 1:20
400
10
20
30

ลำดับที่ ชนิดหัวฉี ดโฟม
1

2

ใช้น้ ำ
(ลิตร)
1,350
3,900
5,850
1,950
3,900
5,850

ใช้โฟม เวลำที่ใช้
เวลำ 30 นำที
(ลิตร) (นำที)
58.5 1.62 วินำที 48.75 วินำที
117
3.24
1.37
175.5 4.87
2.26
58.5
9.75
4.52
117
18.5
9.44
175.5 29.25
14.36

Foam, Cooling Water Calculation for Oil Tank

Foam Solution (L/min)

Discharge Time (min)

1,216
0

40
0

6.5
6.5

25,015
18,378

60
60

Remark
- Data in this table is calculated according to NFPA 11 except cooling water is calculated according to NFPA 15
- Product Classification are classified by Flash Point
- Class I - Products those have Flash Point below 100 oF such as ULG, ULR, Condensate and Crude Oil
- Class II - Products those have Flash Point between 100 oF and 200 oF such as HSD, LSD, FO and JET-A1
- Foam Application Rate and Foam Solution in Fixed System depend on Tank Type (for Cone Roof is 4.1L/min/m2 and Floating Roof is 12.2 L/min/m2,
Foam Solution for Cone Roof calculate from Cross Section Area and Floating Roof calculate from Foam Dam Annular Area)
- Number of Foam Nozzle and Foam Dam Annular Area are actual data and may be different from NFPA
- หนังสื อกรมโยธำธิ กำร ที่ มท.0806/ว 9353 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2542 ออกตำม กฎกระทรวง (พ.ศ.2496) ตำม พ.ร.บ.ป้ องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ.2495
1.1 สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่มิใช่สถำนที่ที่มีกำรกลัน่ น้ ำมัน จะต้องมีปริ มำณน้ ำยำดับเพลิงตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ข้อ 2(1) ซึ่งกำหนดว่ำ
"กำรเก็บรักษำและจำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ซึ่งมีปริ มำณ 2,000 ลิตร หรื อเศษของ 2,000 ลิตร ต่อเครื่ องดับเพลิงชนิดฟองก๊ำซ ขนำด 10 ลิตร 1 เครื่ อง"
โดยคิดจำกปริ มำณน้ ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดรวมกัน
การคานวน จำนวนควำมจุน้ ำมัน (4,903,956 BBL x 158.984 L) = 779,650,540.704 ลิตร
จำนวนน้ ำยำโฟม (779,650,540.704 / 2000*0.3) = 116,947 ลิตร
การคานวน

( 1 BBL =

158.984 ลิตร)

จำนวนน้ ำยำโฟม =จำนวนน้ ำมัน (ลิตร) / 2000*0.3)

Cooling Water (m3/hr)

Application Rate (L/min/m2)

20
20

Application Rate (L/min/m)

Water for Foam Solution (m3/hr)

2,025
0

Water for Foam Solution (m3/hr)

Foam Concentrate (L)

12.2
12.2

45,027 1,456
33,081 1,070

17
17

224
192

Foam Concentrate (L)

Discharge Time (min)

9

Foam Solution (L/min)

166

Mobile System (Full Surface Area) Cooling Water

Application Rate (L/min/m2)

Foam Nozzle

Class II 3,848 220
Class II 2,827 188

Foam Dam Annular Area (m2)

Product Classification

HSD
HSD

Perimeter (m)

Product

450,000
370,000

Cross Section Area (m2)

Capacity (Nominal : BBL)
(BBL = 158.984 L)

Float
Float

Diameter (m)

HSD MT 70.00 20.00
HSD SRT 60.00 22.00

Tank Detail

Roof Type

Fixed System

Height (m)

Tank Profile

ควำมจุน้ ำมัน
ควำมจุน้ ำมัน
น้ ำยำโฟม

คน.ศร.
คน.ศร.
คน.ศร.

ควำมจุน้ ำมัน
ควำมจุน้ ำมัน
น้ ำยำโฟม

คก.ขบ.
คก.ขบ.
คก.ขบ.

ความจุนา้ มัน รวม
ความจุนา้ มัน รวม
นา้ ยาโฟม
รวม

820,000 BBL
130,366,880 ลิตร
19,555.03 ลิตร
#REF!
#REF!
#REF!

BBL
ลิตร
ลิตร

#REF!
#REF!
#REF!

BBL
ลิตร
ลิตร

Foam, Cooling Water Calculation for LPG Spherical Tank

Height (m)

Roof Type

Capacity (Nominal : Tons)

Product

Product Classification

Cross Section Area (m2)

Perimeter (m)

Foam Dam Annular Area (m2)

Foam Nozzle

Application Rate (L/min/m2)

Foam Solution (L/min)

Discharge Time (min)

Foam Concentrate (L)

Water for Foam Solution (m3/hr)

Application Rate (L/min/m2)

Foam Solution (L/min)

Discharge Time (min)

Foam Concentrate (L)

Water for Foam Solution (m3/hr)

Application Rate (L/min/m2)

Cooling Water (m3/hr)

Mobile System (Full Surface Area) Cooling Water

Diameter (m)

Fixed System

Tank Detail

Tank Profile

LPG MT

22.00

-

Spherical

2,000

LPG

Class I

380

69.1

166

9

12.2

2,025

20

1,216

40

6.5

2,471

50

3,707

120

10.2

931

Remark
- Data in this table is calculated according to NFPA 11 except cooling water is calculated according to NFPA 15
- Product Classification are classified by Flash Point
- Class I - Products those have Flash Point below 100 oF such as ULG, ULR, Condensate and Crude Oil
- Class II - Products those have Flash Point between 100 oF and 200 oF such as HSD, LSD, FO and JET-A1
- Foam Application Rate and Foam Solution in Fixed System depend on Tank Type (for Cone Roof is 4.1L/min/m2 and Floating Roof is 12.2 L/min/m2,
Foam Solution for Cone Roof calculate from Cross Section Area and Floating Roof calculate from Foam Dam Annular Area)
- Number of Foam Nozzle and Foam Dam Annular Area are actual data and may be different from NFPA
- หนังสื อกรมโยธำธิ กำร ที่ มท.0806/ว 9353 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2542 ออกตำม กฎกระทรวง (พ.ศ.2496) ตำม พ.ร.บ.ป้ องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ.2495
1.1 สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่มิใช่สถำนที่ที่มีกำรกลัน่ น้ ำมัน จะต้องมีปริ มำณน้ ำยำดับเพลิงตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ข้อ 2(1) ซึ่งกำหนดว่ำ
"กำรเก็บรักษำและจำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ซึ่งมีปริ มำณ 2,000 ลิตร หรื อเศษของ 2,000 ลิตร ต่อเครื่ องดับเพลิงชนิดฟองก๊ำซ ขนำด 10 ลิตร 1 เครื่ อง"
โดยคิดจำกปริ มำณน้ ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดรวมกัน
การคานวน จำนวนควำมจุน้ ำมัน (4,903,956 BBL x 158.984 L) = 779,650,540.704 ลิตร
จำนวนน้ ำยำโฟม (779,650,540.704 / 2000*0.3) = 116,947 ลิตร
การคานวน

( 1 BBL =

158.984 ลิตร)

จำนวนน้ ำยำโฟม =จำนวนน้ ำมัน (ลิตร) / 2000*0.3)

ควำมจุน้ ำมัน
ควำมจุน้ ำมัน
น้ ำยำโฟม

คน.ศร.
คน.ศร.
คน.ศร.

ควำมจุน้ ำมัน
ควำมจุน้ ำมัน
น้ ำยำโฟม

คก.ขบ.
คก.ขบ.
คก.ขบ.

ความจุนา้ มัน รวม
ความจุนา้ มัน รวม
นา้ ยาโฟม
รวม

2,000 BBL
317,968 ลิตร
47.70 ลิตร
#REF!
#REF!
#REF!

BBL
ลิตร
ลิตร

#REF!
#REF!
#REF!

BBL
ลิตร
ลิตร

Foam, Cooling Water Calculation for Refrigerated Tank

Discharge Time (min)

Foam Concentrate (L)

Water for Foam Solution (m3/hr)

Application Rate (L/min/m2)

Foam Solution (L/min)

Discharge Time (min)

Foam Concentrate (L)

Water for Foam Solution (m3/hr)

Application Rate (L/min/m2)

Cooling Water (m3/hr)

Product Classification

Foam Solution (L/min)

Product

Application Rate (L/min/m2)

Capacity (Nominal : Tons)

Class I 2,463 175.9 166

Perimeter (m)

Roof Type

LPG

Cross Section Area (m2)

Height (m)

25,000

Diameter (m)

Dome

Tank Detail

Refrige MT 56.00 30.00

Mobile System (Full Surface Area) Cooling Water

Foam Nozzle

Fixed System

Foam Dam Annular Area (m2)

Tank Profile

9

12.2

2,025

20

1,216

40

6.5

16,010

50

24,015

777

2.5

792

Remark
- Data in this table is calculated according to NFPA 11 except cooling water is calculated according to NFPA 15
- Product Classification are classified by Flash Point
- Class I - Products those have Flash Point below 100 oF such as ULG, ULR, Condensate and Crude Oil
- Class II - Products those have Flash Point between 100 oF and 200 oF such as HSD, LSD, FO and JET-A1
- Foam Application Rate and Foam Solution in Fixed System depend on Tank Type (for Cone Roof is 4.1L/min/m2 and Floating Roof is 12.2 L/min/m2,
Foam Solution for Cone Roof calculate from Cross Section Area and Floating Roof calculate from Foam Dam Annular Area)
- Number of Foam Nozzle and Foam Dam Annular Area are actual data and may be different from NFPA
- หนังสื อกรมโยธำธิ กำร ที่ มท.0806/ว 9353 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2542 ออกตำม กฎกระทรวง (พ.ศ.2496) ตำม พ.ร.บ.ป้ องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ.2495
1.1 สถำนที่เก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่มิใช่สถำนที่ที่มีกำรกลัน่ น้ ำมัน จะต้องมีปริ มำณน้ ำยำดับเพลิงตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ข้อ 2(1) ซึ่งกำหนดว่ำ
"กำรเก็บรักษำและจำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ซึ่งมีปริ มำณ 2,000 ลิตร หรื อเศษของ 2,000 ลิตร ต่อเครื่ องดับเพลิงชนิดฟองก๊ำซ ขนำด 10 ลิตร 1 เครื่ อง"
โดยคิดจำกปริ มำณน้ ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดรวมกัน
การคานวน จำนวนควำมจุน้ ำมัน (4,903,956 BBL x 158.984 L) = 779,650,540.704 ลิตร
จำนวนน้ ำยำโฟม (779,650,540.704 / 2000*0.3) = 116,947 ลิตร
การคานวน

( 1 BBL =

158.984 ลิตร)

จำนวนน้ ำยำโฟม =จำนวนน้ ำมัน (ลิตร) / 2000*0.3)

ควำมจุน้ ำมัน
ควำมจุน้ ำมัน
น้ ำยำโฟม

คน.ศร.
คน.ศร.
คน.ศร.

25,000 BBL
3,974,600 ลิตร
596.19 ลิตร

ควำมจุน้ ำมัน
ควำมจุน้ ำมัน
น้ ำยำโฟม

คก.ขบ.
คก.ขบ.
คก.ขบ.

#REF!
#REF!
#REF!

BBL
ลิตร
ลิตร

#REF!
#REF!
#REF!

BBL
ลิตร
ลิตร

ความจุนา้ มัน รวม
ความจุนา้ มัน รวม
นา้ ยาโฟม
รวม

44.5
*** คิดกรณีเดินท่อขนาด 12" Px Line เพิม
่ ในพืน
้ คน.ศร.
*** Scinario กรณีทอ
่ รัว่ ลงบันแต่ละกลุม
่ ถัง
*** Pipe line content คิดตามความยาวท่อในพืน
้ ที่ คน.ศร. เนือ
่ งจากอยูโ่ ซนทีม
่ ค
ี วามสูงกว่าเทียบกับเอสโซ่, ไทยออยล์
*** Pipe line content =
76,000.00 ลิตร
*** กลุม
่ ถังแต่ละกลุม
่ มีบันย่อยในแต่ละถัง
*** ปริมาณโฟมสารองในถัง ในรถดับเพลิง รวม 39 ลบ.ม. (ทีส
่ ามารถเคลือ
่ นย ้ายมาใช ้ได ้กรณีฉุกเฉินในลานถัง)
*** ปริมาณโฟมสารองจากข ้อตกลงช่วยเหลือฯ 44.5 ลบ.ม.

กลุม
่ ถัง

ผลิตภัณฑ์ทรี่ วั่

T61,T62
T63,T64
T65,T66,T67
T84,New Tnk

PX
PX
PX
PX

Area,m2
5,500.00
2,330.00
4,850.00
6,345.00

Foam
solution rate
(m3)

Foam
concentrate
(m3)

Water
concentrate (m3)

2,145.00
908.70
1,891.50
2,474.55

42.90
18.17
37.83
49.49

2,102.10
890.53
1,853.67
2,425.06

เอกสารแนบ 2-19
แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดการรั่วไหล
และเพลิงไหม้จากผลิตภัณฑ์

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรีรำชำ
สำยปฏิบัตกิ ำรจัดหำและคลัง
บริษัท ปตท.จำกัด (มหำชน)
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

สำรบัญ
หน้ ำ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล

6

1.2 ขอบเขต

6

1.3 วัตถุประสงค์

6

1.4 สถานการณ์ / ความเป็ นมา

7

1.5 ลักษณะกิจการและสภาพพื ้นที่

8

1.6 โครงสร้ างและสายบังคับบัญชา

16

1.7 อาคารและการเก็บสารเคมี

16

บทที่ 2 กำรประกำศใช้ และกำรทบทวนแผน
2.1 การประกาศใช้

17

2.2 การทบทวนแก้ ไขปรับปรุ งแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน

17

2.3 การเก็บรักษาและการควบคุม

17

2.4 สรุ ปรายการแก้ ไข

17

บทที่ 3 หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบของผู้เกี่ยวข้ องในแผนฉุกเฉิน
3.1 ขันตอนการจั
้
ดตังศู
้ นย์ตา่ งๆ กรณีเกิดเหตุ

18

3.2 โครงสร้ างการบัญชาการเหตุฉกุ เฉิน

19

3.3 ผู้รับผิดชอบในตาแหน่งต่างๆ ตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน

20

บทที่ 4 กำรปฏิบัตกิ ่ อนเกิดเหตุเพลิงไหม้
4.1 แผนการอบรม

30

4.2 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั

31

4.3 แผนการตรวจตรา

32

Page 2

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

บทที่ 5 กำรปฏิบัตขิ ณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
5.1 ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน

36

5.2 สัญญาณแจ้ งเหตุการณ์ฉกุ เฉิน

37

5.3 การแบ่งระดับเหตุฉกุ เฉิน

38

5.4 การปฏิบตั ิของพนักงานตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน

39

5.5 สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ ปฏิบตั ติ ามแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน

41

5.6 การยกเลิกเหตุฉกุ เฉิน

41

5.7 รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

42

5.8 การส่ง SMS

42

5.9 การสื่อความประชาสัมพันธ์

42

5.10 แผนการดับเพลิง

43

5.11 ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน / แจ้ งเหตุฉกุ เฉิน คลังน ้ามันศรี ราชา

46

5.12 แผนการอพยพหนีไฟ

47

บทที่ 6 แผนกำรจัดกำรอุบัตกิ ำรณ์ (Pre-Incident Plan)
6.1 แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ กรณีเกิดอัคคีภยั (แผนดับเพลิง)

48

6.2 แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ กรณีสารเคมีหกล้ นรั่วไหล

49

6.3 แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ กรณีเกิดเหตุอทุ กุ ภัย

49

6.4 แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ กรณีพบวัตถุต้องสงสัย

50

6.5 แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ กรณีการจัดการน ้าเสียที่เกิดจากการดับเพลิง

51

6.6 แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ กรณีการก่อวินาศกรรมและกรณีการขู่วางระเบิด

52

บทที่ 7 กำรปฏิบัตหิ ลังเหตุเพลิงไหม้ สงบแล้ ว
7.1 แผนบรรเทาทุกข์ซงึ่ ดาเนินการต่อเนื่องจากภาวะเหตุเพลิงไหม้

55

7.2 แผนปฏิรูปฟื น้ ฟู

56

7.3 การแถลงข่าว

60
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แบบฟอร์ ม
แบบฟอร์ ม_6.1 แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลขู่วางระเบิด

63

แบบฟอร์ ม

แบบรายงานการแถลงข่าว คน.ศร.

65

แบบฟอร์ ม

รายงานตัวจุดรวมพล

67

แบบฟอร์ ม

รายชื่อผู้ปฏิบตั ิงาน คน.ศร.

68

ภาพที่_1.1.1

Layout ลานถัง-ท่าเรื อน ้ามัน

70

ภาพที่_1.1.2

แผนที่เส้ นทางเข้ าคลัง

71

ภาพที่_1.1.3

Layout ลานถังน ้ามัน

72

ภาพที่_1.1.4

รู ปตาแหน่ง Hydrant พื ้นที่เขตปฏิบตั ิการ

73

ภาพที่_1.1.5

แผนผังน ้ามันผลิตภัณฑ์

74

ภาพที่_1.1.6

แผนผังแสดงที่ตงคลั
ั ้ งน ้ามันศรี ราชา

75

ภาพที่_6.1

ระบบรางระบายน ้ามัน คลังน ้ามันศรี ราชา

76

ภำพ

ภำคผนวก
ภาคผนวก_1.1 อาคารสานักงาน คน.ศร.

78

ภาคผนวก_1.1 พื ้นที่อาคารสานักงาน คน.ศร.

79

ภาคผนวก_1.2 โครงสร้ างสายบังคับบัญชา คน.ศร.

82

ภาคผนวก_1.3 แผนผังบริ เวณอาคารสารเคมี / เก็บขยะอันตราย

83

ภาคผนวก_4.1 รายชื่อพนักงานอบรมดับเพลิง

85

ภาคผนวก_4.2 ใบเซ็นชื่ออบรมปฐมพยาบาล รุ่ น 1

88

ภาคผนวก_4.2 ใบเซ็นชื่ออบรมปฐมพยาบาล รุ่ น 2

90

ภาคผนวก_5.1 หมายเลขโทรศัพท์ คลังน ้ามันศรี ราชา

92

ภาคผนวก_5.2 การสร้ างรายชื่อกลุม่ ส่ง SMS ฉุกเฉิน

101

ภาคผนวก_6.3 แนวทางการปฏิบตั ิกรณีถกู ขู่วางระเบิด

108
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภาคผนวก_6.5 รายการอุปกรณ์ดบั เพลิง โฟม ข้ อมูลถังผลิตภัณฑ์

109

คลังน ้ามันศรี ราชา
ภาคผนวก_6.4 แผนการจัดการอุบตั ิการณ์
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-68
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-69
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-70
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-71
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-72
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-73
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-74
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-75
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-76
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-77
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-78
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-79
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-80
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-81
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-82
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-83
แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-84

Page 5

116

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

บทที่ 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

บทนำ

1.1 หลักกำรและเหตุผล
อัคคีภยั เป็ นภัยพิบตั ิที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ ส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวังหรื อ
พลังเผลอ
้
ทาให้ สง่ ผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมทังทรั
้ พย์สินขององค์กรเป็ นจานวน
มากรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม คลังน ้ามันศรี ราชาได้ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องการป้องกัน
และระงับอัคคีภยั เนื่องจากมีพนักงานและผู้มาติดต่อเป็ นจานวนมาก ตลอดจนมีวสั ดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
สานักงาน และเอกสารต่างๆ ซึง่ เป็ นแหล่งเชื ้อเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่างระมัดระวังอาจะเป็ นสาเหตุ
ที่ทาให้ เกิดอัคคีภยั ได้ ง่าย
1.2 ขอบเขต
เอกสารที่ประกาศใช้ ฉบับนีอ้ ธิ บายถึงแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิ น สาหรั บพืน้ ที่คลังนา้ มันศรี ราชา
บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน) อาคารสานักงานคลังน ้ามันศรี ราชา อาคารลานถังน ้ามัน อาคารท่าเรื อน ้ามัน อาคาร
จ่ายน ้ามันทางรถ ทางรถไฟ รวมถึงพื ้นที่ปฏิบตั ิงานโดยรอบ รวมทังหมด
้
230 ไร่ โดยจะกล่าวถึงวิธีปฏิบตั ิตามแผน
ต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนดรวมถึง หน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคล พนักงานต่างๆ และหน่วยงานสนับสนุน
ฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก (ปอน.) ในการระงับเหตุฉกุ เฉินที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในพื ้นที่ดงั กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการรั ฐวิสาหกิ จสัมพันธ์ เรื่ อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทางานสาหรับพนักงาน พ.ศ.2535
2. เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทังลดผลกระทบจากการเกิ
้
ดอัคคีภยั หรื อลดความรุ นแรง
จากความสูญเสีย ให้ เกิ ดขึน้ น้ อยที่ สุด พร้ อมทัง้ ปกป้ องผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ชื่ อเสี ย ง
ภาพลักษณ์องค์กร
3. เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการด้ านอัคคีภยั ของคลังน ้ามันศรี ราชา ให้ มีประสิทธิ ภาพ สามารถลดอัตรา
ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยั
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

4. เพื่อให้ พนักงานเกิดความตระหนักและมีความพร้ อมสามารถระงับเหตุรวมทัง้ ช่วยเหลือตนเองได้ อย่าง
ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภยั
5. เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางฝึ กอบรมและฝึ กซ้ อมให้ เกิ ดความช านาญ ตามหน้ าที่ รั บ ผิ ดชอบของพนัก งานที่
เกี่ยวข้ องเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน ซึง่ ได้ ระบุไว้ อย่างชัดเจน
6. เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในเรื่ องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
7. เพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ พนักงานในสถานประกอบการ
1.4 สถำนกำรณ์ / ควำมเป็ นมำ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องการป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัย
ในการทางานของลูกจ้ าง ได้ กาหนดให้ นายจ้ างจัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน ลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภยั พัฒนาระบบบริ หารจัดการด้ านอัคคีภยั ให้ มีประสิทธิภาพ สามารถ
ลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และให้ บุคลากร พนักงาน ปตท., พนักงานจ้ างเหมาแรงงาน, เจ้ าหน้ าที่
รั กษาความปลอดภัย, แม่บ้าน, ผู้รับ เหมา ของคลังนา้ มันศรี ราชาเกิดความตระหนักและมีความพร้ อมสามารถ
ระงั บ เหตุ รวมทั ง้ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ อย่ า งปลอดภั ย เมื่ อ เกิ ด อัค คี ภั ย โดยแผนป้ องกั น และระงั บ อัค คี ภั ย
ประกอบด้ วย การตรวจตราการอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์
และการปฏิรูปฟื น้ ฟู องค์ประกอบของแผนดังกล่าวจะดาเนินการในภาวะต่างกัน คือ ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ และหลังจากเพลิงสงบแล้ ว รายละเอียดแยกได้ ดงั นี ้
1. ก่ อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึง่ จะประกอบด้ วยแผนป้องกันอัคคีภยั ต่างๆ 3 แผน คือ
1.1 แผนการอบรม
1.2 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั
1.3 แผนการตรวจตรา
2. ขณะเกิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ซึ่งจะประกอบด้ ว ยแผนเกี่ ย วกับ การดับ เพลิ ง และลดความสูญ เสี ย โดย
ประกอบด้ วยแผนต่างๆ 3 แผน คือ
2.1 แผนการดับเพลิง
2.2 แผนการอพยพหนีไฟ
2.3 แผนบรรเทาทุกข์ สาหรับแผนบรรเทาทุกข์ จะเป็ นแผนที่มีการปฏิบตั ิต่อเนื่องไปจนถึงหลังเหตุเพลิง
ไหม้ สงบลงแล้ วด้ วย
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[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

3. หลังเหตุเพลิงไหม้ สงบลงแล้ ว จะประกอบด้ วยแผนที่จะดาเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหม้ สงบลงแล้ ว 2 แผน
คือ
3.1 แผนบรรเทาทุกข์ซงึ่ ดาเนินการต่อเนื่องจากภาวะเหตุเพลิงไหม้
3.2 แผนปฏิรูปฟื น้ ฟู
คลังน ้ามันศรี ราชา บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน) จึงได้ จดั ทาแผนป้องกันและระงับอั คคีภยั ขึ ้นเพื่อเป็ นการ
เตรี ยมความพร้ อมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และเป็ นแนวทางในการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อป้องกันและ
ลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดขึน้ หรื อหากเกิดขึน้ แล้ วก็สามารถระงับได้ อย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่จะ
สนับสนุนให้ การดาเนินงานของคลังนา้ มันศรี ราชาเป็ นไปโดยราบรื่ นและมีความต่อเนื่อง และมีความมั่นใจว่า
บุคลากรที่ มีการเตรี ยมความพร้ อมต่อภาวะฉุกเฉิ นจากการเกิ ดอัคคีภัยท าให้ สามารถป้องกันและรั กษาความ
ปลอดภัยด้ านอัคคีภยั ได้ และรวมถึงการจัดให้ มีการซ้ อมแผนการระงับอัคคีภยั และการอพยพหนีไฟอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้ เพื่อให้ บุคลากรได้ มีความรู้ ความเข้ าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภยั ตลอดจนสามารถ
ปฏิบตั ิการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 ลักษณะกิจกำรและสภำพพืน้ ที่
1.5.1 ภำพถ่ ำยพืน้ ที่อำณำเขต
- พื ้นที่อาคารสานักงาน และพื ้นที่ปฏิบตั ิการ คลังน ้ามันศรี ราชา ภาพที่ 1.1
- บริ เวณท่าเรื อน ้ามัน ท่าเทียบเรื อ หมายเลข 4 และ 5 ภาพที่ 1.2
- บริ เวณท่าเรื อน ้ามัน ท่าเทียบเรื อ หมายเลข 6 และ 7 ภาพที่ 1.3
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ภาพที่ 1.1 พื ้นที่อาคารสานักงาน และพื ้นที่ปฏิบตั ิการ คลังน ้ามันศรี ราชา
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภาพที่ 1.2 บริ เวณท่าเรื อน ้ามัน ท่าเทียบเรื อ หมายเลข 4, 5
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ภาพที่ 1.3 บริ เวณท่าเรื อน ้ามัน ท่าเทียบเรื อ หมายเลข 6 และ 7
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1.5.2 ทำเลที่ตงั ้
 คลังนา้ มันศรี ราชา บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ตังอยู
้ ่เลขที่ 123 หมู่ 3 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 เป็ นสถานประกอบการด้ านปิ โตรเลียม รับ -เก็บ-จ่ายผลิตภัณฑ์ ประเภท ผสมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เข้ าด้ วยกัน
 อาณาเขตพื ้นที่โดยรอบ
ทิศเหนือทิศเหนือ

ติด เขาโพธิ์ใบ

ทิศใต้

ติด โรงกลัน่ น ้ามันเอสโซ่

ทิศตะวันออก

ติด โรงกลัน่ น ้ามันไทยออยล์ และบริ ษัท ไทยลูปเบสพับลิค จากัด (TLBC)
ติด โรงกลัน่ น ้ามันเอสโซ่ และเขาโพธิ์ใบ โดยมีถนนและแนวท่อไปสูท่ ่าเทียบ

ทิศตะวันตก

เรื อชายฝั่ งทะเล
 แผนผังแสดงที่ตงั ้ และพื ้นที่โดยรอบแสดงใน ภาคผนวกที่ 1.1
1.5.3 บริเวณพืน้ ที่อำคำรคลังนำ้ มันศรี รำชำ
 อาคารสานักงานคลังน ้ามันศรี ราชา (ภาพแสดงแผนผังอาคารสานักงาน ตามภาคผนวกที่ 1.1)
- ตังบนพื
้
้นที่ 840 ตารางเมตร เป็ นลักษณะอาคาร 1 ชัน้
- โครงสร้ างหลักของอาคารทาด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ผนังทาด้ วยวัสดุทนไฟตามมาตรฐาน
วิศวกรรม (ผนังหนา 10 เซนติเมตร )
- มีทางประตูทางออก 3 ทาง โดยมีทางออกฉุกเฉิน จานวน 1 ทาง
- ประกอบด้ วยส านักงานคลังน า้ มันศรี ราชา, ห้ องผู้จัดการส่วนคลังนา้ มันศรี ร าชา, ห้ อง
ประชุม 1 คลังน ้ามันศรี ราชา, ห้ องประชุม 2 คลังน ้ามันศรี ราชา, แผนกบริ การขาย, ห้ องครัว
ห้ องน ้า และที่ทาการประสานงานบริ ษัทรับจ้ างเหมาแรงงาน
- มีจดุ วางอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดมือถือ จานวน 5 จุด
 อาคารลานถังน ้ามัน
- ตังบนพื
้
้นที่ 240 ตารางเมตร เป็ นลักษณะอาคาร 1 ชัน้
- โครงสร้ างหลักของอาคารทาด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ผนังทาด้ วยวัสดุทนไฟตามมาตรฐาน
วิศวกรรม (ผนังหนา 30 เซนติเมตร)
Page 12

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
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- มีทางประตูทางออก 2 ทาง โดยมีทางออกฉุกเฉิน จานวน 2 ทาง
- ประกอบด้ วย ห้ องควบคุมลานถังน า้ มัน , ห้ องผู้จัด การแผนกปฏิ บัติก ารกะ, ห้ อ งครั ว ,
ห้ องน ้า, ห้ องควบคุมระบบไฟฟ้า
- มีจดุ วางอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดมือถือ จานวน 3 จุด
 อาคารท่าเรื อน ้ามัน
- ตังบนพื
้
้นที่ 98 ตารางเมตร (ยื่นออกไปทางทะเล) เป็ นลักษณะอาคาร 2 ชัน้ มีพื ้นที่ลานจอด
รถ และพื ้นที่จากัดในการกลับรถ 1 คัน / ครัง้
- โครงสร้ างหลักของอาคารทาด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ผนังทาด้ วยวัสดุทนไฟตามมาตรฐาน
วิศวกรรม (ผนังหนา 30 เซนติเมตร) และกระจก
- มีทางประตูทางออก 1 ทาง โดยมีทางออกฉุกเฉิน จานวน 1 ทาง
- ประกอบด้ วย ห้ องควบคุมท่าเรื อน ้ามัน, ห้ องผู้จดั การแผนกปฏิบตั ิการกะ, ห้ องครัว, ห้ องน ้า
, ห้ องประชุม (ชันบน),
้
ห้ องเก็บอุปกรณ์ ทวั่ ไป
- มีจดุ วางอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดมือถือ จานวน 3 จุด
 อาคารซ่อมบารุ ง
- ตังบนพื
้
น้ ที่ 98 ตารางเมตร เป็ นลักษณะอาคารโปร่ ง และห้ องทางาน 1 ห้ อง มีพืน้ ที่เป็ น
ลานสาหรับซ่อมอุปกรณ์
- โครงสร้ างหลักของอาคารทาด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ผนังทาด้ วยวัสดุทนไฟตามมาตรฐาน
วิศวกรรม (ผนังหนา 30 เซนติเมตร)
- มีจดุ วางอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดมือถือ จานวน 3 จุด
 อาคารจุดจ่ายน ้ามันทางรถ
- ตังบนพื
้
้นที่ 20 ตารางเมตร เป็ นลักษณะอาคารขนาดเล็กโครงสร้ างหลักของอาคารทาด้ วย
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ผนั ง ท าด้ วยวัส ดุ ท นไฟตามมาตรฐานวิ ศ วกรรม (ผนั ง หนา 30
เซนติเมตร) และกระจก
- ประกอบด้ วย, ห้ องน ้า, (ชันบน),
้
ห้ องเก็บอุปกรณ์ทวั่ ไป
- มีจดุ วางอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดมือถือ จานวน 1 จุด
 อาคารจุดจ่ายทางรถไฟ
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- ตังบนพื
้
้นที่ 60 ตารางเมตร และพื ้นที่จากัดในการกลับรถ 1 คัน / ครัง้
- โครงสร้ างหลักของอาคารทาด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ผนังทาด้ วยวัสดุทนไฟตามมาตรฐาน
วิศวกรรม (ผนังหนา 30 เซนติเมตร) และกระจก
- มีทางประตูทางออก 1 ทาง โดยมีทางออกฉุกเฉิน จานวน 1 ทาง
- ประกอบด้ วย, ห้ องน ้า, ห้ องเก็บอุปกรณ์ทวั่ ไป
- มีจดุ วางอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดมือถือ จานวน 2 จุด
 โรงอาหาร
- ตังบนพื
้
้นที่ 120ตารางเมตร เป็ นลักษณะอาคาร 1 ชัน้
- โครงสร้ างหลักของอาคารทาด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กลักษณะอาคารเปิ ดโล่ง
- ประกอบด้ วย ห้ องทาอาหาร และโต๊ ะรับประทานอาหาร, ห้ องน ้า
- มีจดุ วางอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดมือถือ จานวน 1 จุด

1.5.4 แหล่ งชุมชนใกล้ เคียง
ทิศเหนือ

รัศมี (กม.)

อาณาเขต

2-3

ติด

ชุมชนบ้ านอ่าวอุดม

5

ติด

ชุมชนบ้ านอ่าวอุดม, ชุมชนตลาดอ่าวอุดม, ชุมชม
บ้ านเขาน ้าซับ

ทิศใต้
ทิศตะวันออก

2-3

ติด

โรงกลัน่ น ้ามันเอสโซ่, คลังก๊ าซเขาบ่อยา

5

ติด

ชุมชนหมูบ่ ้ านแหลมฉบัง, ชุมชนบ้ านนาเก่า

2-3

ติด

โรงกลั่น นา้ มันไทยออยล์ และบริ ษัท ไทยลูปเบส
พับลิค จากัด (TLBC), ชุมชนบ้ านทุ่ง

5

ติด

ชุมชนบ้ านทุ่ง, ชุมชนวัดมโนรม, ชุมชนบ้ านห้ วย
เล็ก

ทิศตะวันตก

2-3

ติด

โรงกลั่น น า้ มัน เอสโซ่ และเขาโพธิ์ ใ บ โดยมี ถ นน
และแนวท่อไปสูท่ ่าเทียบเรื อชายฝั่ งทะเล

5

ติด
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
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วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

1.5.5 จำนวนพนักงำนที่ปฏิบัตงิ ำนประจำพืน้ ที่ต่ำงๆ
 อำคำรสำนักงำนคลังนำ้ มันศรี รำชำ
- พนักงาน ปตท.

11

คน

- พนักงานจ้ างเหมาแรงงาน

5

คน

- แม่บ้าน

3

คน

 อำคำรลำนถังนำ้ มัน
- พนักงาน ปตท.

4

คน

- พนักงานจ้ างเหมาแรงงาน

2

คน

- แม่บ้าน

1

คน

 อำคำรท่ ำเรื อนำ้ มัน
- พนักงาน ปตท.

3

คน

- พนักงานจ้ างเหมาแรงงาน

5

คน

- แม่บ้าน

1

คน

 อำคำรซ่ อมบำรุ ง
- พนักงาน ปตท.

1

คน

3

คน

1

คน

6

คน

- พนักงานจ้ างเหมาแรงงาน
 อำคำรจุดจ่ ำยนำ้ มันทำงรถ
- พนักงาน ปตท.
- พนักงานจ้ างเหมาแรงงาน

- พนักงานขับรถน ้ามัน (บริ ษัทภายนอกต่างๆ) เฉลี่ยต่อวัน 60 คน
 อำคำรจุดจ่ ำยทำงรถไฟ
- พนักงาน ปตท.

1

คน

1

คน

 อำคำรรั กษำควำมปลอดภัย ประตู 1 คน.ศร.

4

คน

 โรงอำหำร

2

คน

- พนักงานจ้ างเหมาแรงงาน
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

1.6 โครงสร้ ำงและสำยบังคับบัญชำ คลังนำ้ มันศรี รำชำ (ภาคผนวกที่ 1.2)
1.7 อำคำรและกำรเก็บสำรเคมี
การเก็บรักษาเชื ้อเพลิงและสารเคมีอนั ตราย มีลกั ษณะเป็ นอาคารชันเดี
้ ยว (ภาพแสดงแผนผังและอาคารเก็บ
สารเคมี ตามภาคผนวกที่ 1.3) ซึง่ คลังนำ้ มันศรี รำชำไม่ มีรำยกำรสำรเคมีอันตรำยตามประกาศคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่ องความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2535
.
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

บทที่ 2


วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

กำรประกำศใช้ และกำรทบทวนแผน

กำรประกำศใช้
คลังน ้ามันศรี ราชา ประกอบด้ วย วิศวกร, ผู้จดั การแผนก (ผู้ทบทวน), เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย (ผู้จดั ทา)

ได้ จดั ทาแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน ประจาคลังน ้ามันศรี ราชา เสนอ ผู้จดั การส่วนคลังน ้ามันศรี ราชา ลงนาม
ประกาศใช้ และเสนอเรื่ องผ่านรับรองโดย ผู้จดั การฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก


กำรทบทวนแก้ ไขปรั บปรุ งแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยคลังน ้ามันศรี ราชา จะดาเนินการทบทวนปรับปรุ งแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม


กำรเก็บรั กษำและกำรควบคุม
มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยคลังน ้ามันศรี ราชา ทาหน้ าที่เก็บรักษาต้ นฉบับ ควบคุม ตามระบบ

การควบคุมเอกสาร พร้ อมทังปรั
้ บปรุ งข้ อมูลแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉินในระบบ Share Point


สรุ ปรำยกำรแก้ ไข (โดยย่ อ)
ลาดับ
1

บทที่ / หน้ า
ทังฉบั
้ บ ประกาศใช้ ครัง้ ที่ 1

รายละเอียดการแก้ ไขโดยย่อ
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

บทที่ 3

หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบของผู้เกี่ยวข้ อง

3.1 แผนภำพแสดงสำยงำนกำรติดต่ อสื่อสำร

Page 18

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
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[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

3.2 โครงสร้ ำงกำรบัญชำกำรเหตุฉุกเฉิน
ศูนย์ บัญชำกำร
พระโขนง

ผจ.ปอน.

ผคน. โทร.7777

ผจ.ปอน. โทร.5301

1. ผู้บัญชำกำรเหตุฉุกเฉิน
ผจ.คน.ศร. โทร. 5501

4. ทีมประเมินสถำนกำรณ์
จป.คลัง โทร.5549
วิศวกรคลัง โทร.5507
2. ผู้ส่ งั กำรเหตุ

3.ทีมสนับสนุนเหตุ
ฉุกเฉิน

ฉุกเฉิน
ผจ.ผ.ปก.

2.1 ทีมชุดปฏิบัติกำร
ดับเพลิง
ผ.ปก.กะ โทร 5526
ผ.ดพ. โทร 5340

ผจ.บก., ผจ.คก.ขบ.

2.4 ทีมควบคุมระบบ/
ตัดแยกระบบ
ผจ.ผ.ปก. , ผจ.ซค.
โทร.5460

3.1 ทีมปฐมพยำบำล
หน่วยพยาบาล คน.ศร.
และสนับสนุน

3.2 ทีมจุดรวมพล/
อพยพ
ผจ.ผ.บข.,
ชุมศกดิ์ ศรี รัตนกูล
โทร.5561

2.2 ทีมควบคุมระบบ
รักษำควำมปลอดภัย
ผจ.ผ.ดับเพลิง
โทร.5340

2.3 ทีมป้องกันเหตุฯ
(ภำยนอก)

2.5 ทีมสนับสนุน
เทคนิค
ผจ.ซค., หน.ทีมไฟฟ้า
,เครื่ องกล
โทร.5563

2.6 ทีมฟื ้ นฟูและ
บรรเทำทุกข์

3.3 ทีมสื่อสำร /
ประชำสัมพันธ์
ผจ.ผ.บริหารทัว่ ไป,
โทร.5468

3.4 ทีมบริกำร
ยำนพำหนะ

ESSO, ThaiOil,

ผจ.ปก.กะ, ผจ.ผ.บป.

ผจ.ผ.บริ หารทัว่ ไป

เทศบาลแหลมฯ

โทร.5468

โทร.5648
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3.5 ทีมกำลังสำรอง
ผจ.ผ.อาคารฯ /บก.
โทร.5435

3.6 หน่ วยงำนภำยนอก
สถานีตารวจภูธรแหลมฯ
โทร.038-490 555
,038-490-557

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

3.3 ผู้รับผิดชอบในตำแหน่ งต่ ำงๆ ตำมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
การกาหนดหน่วยงานกลาง และเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงาน ให้ มีการกาหนดหน่วยงานกลางและเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติหน้ าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในแผนตังแต่
้ ขนตอนการ
ั้
ปฏิบตั ิก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ และหลังเหตุเกิด โดยแบ่งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้ างหน่วยงานรองรับภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้ วย

ลาดับ
1

ตาแหน่งในโครงสร้ าง
การบัญชาการเหตุ
ผู้ จั ด การส่ ว นคลั ง ผู้บญ
ั ชาการเหตุเหตุฉกุ เฉิน
น ้ามันศรี ราชา
ชื่อ

หน้ าที่

เข้ าประจาศูนย์ควบคุมเหตุฉกุ เฉิน
 รับทราบเหตุการณ์ ประเมินและเรี ยกผู้บริ หารที่จาเป็ นเข้ า
ประชุมเหตุ
ผู้ จั ด ก า ร แ ผ น ก ผู้สงั่ การเหตุฉกุ เฉิน และทาหน้ าที่  ประสานงานติดตามเหตุการณ์จากจุดต่างๆ และรายงาน
ปฏิบตั ิการกะ
แทนหัวหน้ าศูนย์ควบคุมเหตุ
สถานการณ์ตอ่ ศูนย์บญ
ั ชาการ สานักงานพระโขนง และ
ฉุกเฉิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
 รับคาร้ องขอ เพื่อการตัดสินใจหรื อสนับสนุนอื่นๆ
 ผู้สงั่ การควบคุมเหตุฉก
ุ เฉินฯ
 พิจารณาตัดสินใจสัง่ การเปลีย
่ นแปลงเหตุฉกุ เฉินจากระดับ
2 เข้ าสูแ่ ผนฉุกเฉินจังหวัด ระดับ 3

Page 20



ที่ตงั ้

วิทยุสอื่ สาร

รหัสเรี ยกขาน

ห้ องควบคุม
ลานถังน ้ามัน

UHF
VHF

ศูนย์ควบคุม

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
ลาดับ
2

ตาแหน่งในโครงสร้ าง
การบัญชาการเหตุ
ผู้ จั ด ก า ร แ ผ น ก ผู้สงั่ การเหตุฉกุ เฉิน
ปฏิบตั ิการกะ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ชื่อ
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หน้ าที่
 เป็ นผู้สงั่ การจุดเกิดเหตุ

ที่ตงั ้

บริ เวณที่
 รั บ และแจ้ งเหตุฉุก เฉิ นในพื น้ ที่ ที่ รับ ผิ ด ชอบและระงับ เหตุ
ปลอดภัยใกล้
ฉุกเฉินขันต้
้ น
จุดเกิดเหตุ
 ควบคุมและประสานงานการระงับเหตุฉุกเฉิ นในพื ้นที่เกิ ด
พร้ อมชุดผู้สงั่
เหตุขนต้
ั ้ นให้ ยตุ ิโดยเร็ ว
การ มีข้อความ
 สัง่ การอพยพพนักงานภายในพื ้นที่ไปยังจุดรวมพล
"ผู้สงั่ การ"
 ดูแลความปลอดภัยบุคคลประจาทีมดับเพลิงต่างๆ ในที่เกิด
เหตุ

วิทยุสอื่ สาร

รหัสเรี ยกขาน

UHF

ผู้สงั่ การ

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
ลาดับ
2.1

ตาแหน่งในโครงสร้ าง
การบัญชาการเหตุ
ผู้ จั ด ก า ร แ ผ น ก ทีมชุดปฏิบตั ิการดับเพลิง
ปฏิ บั ติ ก ารกะ /
พนักงานปฏิบัติก าร
คลัง
ชื่อ

ผู้ จั ด ก า ร แ ผ น ก
ดับเพลิง / พนักงาน
ดับเพลิง
2.2

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ผู้ จั ด ก า ร แ ผ น ก ที ม ควบคุ ม ระบบรั ก ษาความ
ดับเพลิง
ปลอดภัย
หั ว ห น้ า ผ ลั ด
เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ก ษ า
ความปลอดภัย
เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ก ษ า
ความปลอดภัย
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หน้ าที่

ที่ตงั ้

ทางานภายใต้ คาสัง่ การของผู้สงั่ การเหตุฉกุ เฉิน
 ทาหน้ าที่ดบ
ั เพลิงเมื่อมีการลุกไหม้ เกิดขึ ้น
 ตรวจสอบพื ้นที่จุดเกิ ดเหตุและยืนยันเหตุฉุกเฉินในพื ้นที่ที่
เกิดเหตุ
 ระงับ เหตุเ บื อ้ งต้ น ร่ ว มกับ เจ้ า หน้ า ที่ ป้องกันและระงับเหตุ
ฉุกเฉินประจาพื ้นที่

-



 ตรวจสอบการทางานของระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ

จุดรักษาการณ์
ป้องกันอัคคีภยั และควบคุมการจราจรที่เกี่ยวข้ อง
1
 อ านวยความสะดวกในการปฏิ บ ั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
คลังน ้ามันศรี
สนับสนุนจากภายนอก
ราชา
 จัดการจราจรเส้ นทางผ่านเข้ า-ออก และอพยพ
 ทาหน้ าที่ควบคุมบริ เวณทางเข้ า -ออก อานวยความสะดวก
แก่เจ้ าหน้ าที่ชุดปฏิบตั ิการดับเพลิง และชุดปฏิบตั ิงานอื่นๆ
ห้ ามผู้ไม่เกี่ยวข้ องเข้ าไปในบริ เวณที่เกิดเหตุ พร้ อมเฝ้ าระวัง
พื ้นที่เกิดเหตุและศูนย์อานวยการเพื่อป้องกันการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ และเหตุร้ายต่างๆ ตลอด 24 ชัว่ โมง

วิทยุสอื่ สาร
UHF

UHF

รหัสเรี ยกขาน
-

รักษาการณ์ 1
คศ.

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
ลาดับ
2.3

2.4

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ตาแหน่งในโครงสร้ าง
หน้ าที่
การบัญชาการเหตุ
หน่ ว ย งาน ESSO, ทีมป้องกันเหตุฉกุ เฉิน (ภายนอก) เข้ าร่วมสนับสนุนทีมดับเพลิง
Thai Oil, เทศบาล
แหลมฉบัง
ชื่อ

ผจ.แผนกปฏิบตั ิการ ทีมควบคุมระบบ/ตัดแยกระบบ
พื ้นที่เกิดเหตุ
พ นั ก ง า น แ ผ น ก
ปฏิบตั ิการ
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 ควบคุมการ สูบถ่าย ปิ ดสกัด หรื อขนย้ ายเชื ้อเพลิง และตัด

แยกกระแสไฟฟ้ าตามคาสัง่ ของผู้บญ
ั ชาการเหตุฉกุ เฉิน
 ดาเนินการให้ ระบบต่าง ๆ อานวยความสะดวก หรื อไม่ให้
เป็ นอุปสรรคต่อการระงับเหตุฉกุ เฉิน
 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ ้น
 จัดเตรี ยม พนักงาน แบบแปลน และข้ อมูลรายละเอียดพื ้นที่
ที่เกิ ดเหตุและใกล้ เคี ยง ให้ พ ร้ อมปฏิบัติการ ตัดแยกหรื อ
ป้องกันความเสียหาย

ที่ตงั ้

วิทยุสอื่ สาร

ห้ อ ง ค ว บ คุ ม
ลานถังน ้ามัน

UHF

รหัสเรี ยกขาน

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
ลาดับ
2.5

ตาแหน่งในโครงสร้ าง
การบัญชาการเหตุ
ผู้ จั ด การส่ ว นซ่ อ ม ทีมสนับสนุนเทคนิค
บ า รุ ง ค ลั ง ภ า ค
ตะวันออก
ชื่อ

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557
หน้ าที่
 ควบคุมและจัดส่งทีมในบังคับบัญชา เข้ าปฏิบต
ั ิหน้ าที่
 ปฏิบต
ั ิตามคาสัง่ ของผู้บญ
ั ชาการเหตุฉกุ เฉิน
 บารุ งรั กษาเครื่ องจักรกลที่ใช้ ระงับเหตุฉก
ุ เฉิน ให้ ใช้ งานได้

ที่ตงั ้

วิทยุสอื่ สาร

ร่วมกับศูนย์
ควบคุมเหตุ
ฉุกเฉิน

ใช้ ร่วมกับ
ศูนย์
ควบคุมฯ

รหัสเรี ยกขาน

ตลอดเวลา
 ตรวจสอบความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ และเสนอแนะแก้ ไข
ป้องกัน

หั ว ห น้ า ที ม
เครื่ องกล/โยธา
หัวหน้ าทีมไฟฟ้ า

2.6

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

ผู้ จั ด ก า ร แ ผ น ก หัวหน้ าทีมฟื น้ ฟูและบรรเทาทุกข์
บริ หารทัว่ ไป
ผู้จดั การแผนกข้ อมูล
และผลิตภัณฑ์
ทีมงาน CSR
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 ประเมินความเสียหายเบื ้องต้ นจากเหตุฉก
ุ เฉิน

ห้ อ ง ค ว บ คุ ม
 ประสานงานกั บ ฝ่ ายสงเคราะห์ ผ้ ู ประสบภั ย ได้ แก่ ลานถังน ้ามัน
ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี และฝ่ ายประกันภัยฯ ปตท.
 ติดตามดูแลการฟื น
้ ฟูประชาชนและชุมชนที่ได้ รับผลกระทบ

UHF

ทีม CSR

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
ลาดับ
3.

ตาแหน่งในโครงสร้ าง
การบัญชาการเหตุ
ผู้ จั ด การส่ ว นคลั ง หัวหน้ าทีมสนับสนุน
ก๊ าซเขาบ่อยา
ชื่อ

พ นั ก ง า น แ ผ น ก ทาการแทนหัวหน้ าทีมสนับสนุน
ปฏิ บัติ ก ารคลัง ก๊ าซ
เขาบ่อยา

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557
หน้ าที่
 ให้ การสนับสนุนศูนย์บญ
ั ชาการฯ
 จัดเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากร

อุปกรณ์ และสถานที่
ปฏิ บัติ ง านป้ องกั น และระงั บ เหตุ ฯ ให้ พร้ อมใช้ งานได้
ตลอดเวลา

ที่ตงั ้

วิทยุสอื่ สาร

รหัสเรี ยกขาน

คลังก๊ าซ
เขาบ่อยา

UHF

ทีมสนับสนุน
ขบ.

3.1

เจ้ าหน้ าที่พยาบาล / ทีมปฐมพยาบาล
พนักงานปฏิบัติก าร
คลัง

ทาหน้ าที่เข้ าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุตามคาสัง่ ของ
ผู้สงั่ การเหตุฉุกเฉิ น โดยจาแนกผู้บาดเจ็ บและให้ การรักษา
หรื อปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นก่อนนาส่ง รพ.ใกล้ เคียงพร้ อมทัง้
จัดทาบัญชีรายชื่อผู้บาดเจ็บการรักษาและรายงานเป็ นระยะๆ
ต่อผู้บญ
ั ชาการเหตุฉกุ เฉิน

อาคาร
สานักงานคลัง
น ้ามันศรี ราชา

UHF

ทีมปฐม
พยาบาล

3.2

ผู้ จั ด ก า ร แ ผ น ก ทีมจุดรวมพล / อพยพ
บริ การขาย

 ตรวจสอบรวบรวมรายชื่อพนักงานที่จด
ุ รวมพล

โรงอาหารคลัง
น ้ามันศรี ราชา

UHF

จุดรวมพล คศ.

พ นั ก ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ทาการแทนหัวหน้ าทีมจุดรวมพล
มอบหมาย
/ อพยพ
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 ประสานงาน และแจ้ งข้ อมูลให้ ศน
ู ย์ควบคุมฯ ทราบ

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
ลาดับ
3.3

ตาแหน่งในโครงสร้ าง
การบัญชาการเหตุ
ผู้ จั ด ก า ร แ ผ น ก หั ว หน้ าที ม ประสานงานและ
บริ หารทัว่ ไป
ประชาสัมพันธ์
ชื่อ

พ นั ก ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย

3.4

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ผู้ จั ด ก า ร แ ผ น ก หัวหน้ าทีมบริ การยานพาหนะ
บริ การขาย
พ นั ก ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
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หน้ าที่

ที่ตงั ้

ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทั ง้ ภายในและ
ภายนอก
 ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์อานวยการเหตุฉก
ุ เฉินเพื่อควบคุม
สถานการณ์ตามคาสัง่ ของผู้บญ
ั ชาการณ์เหตุฉกุ เฉิน
 สนับสนุนอาหารและเครื่ องดื่มให้ ผ้ ป
ู ฏิบตั ิงานอย่างพอเพียง
 ต้ อนรั บหน่ว ยงานภายนอกและจัดเตรี ยมสถานที่และร่ ว ม
แถลงข่าวกับสือ่ มวลชน
 อยู่ประจาศูนย์บญ
ั ชาเหตุฉุกเฉิน เพื่ อติดตามสถานการณ์
โดยใกล้ ชิด
 ให้ การสนับสนุนข้ อมูลด้ านประกันภัยและแจ้ งประกันภัย
 สนับ สนุน ยานพาหนะและพนักงานขับรถในการระงับ เหตุ
ฉุกเฉินและฟื น้ ฟู
 ตรวจสอบบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องอพยพออกจากพื ้นที่หมดแล้ ว
และจัดทาบัญชีจานวนและหน้ าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องใน
พื ้นที่
 บริ การยานพาหนะและพนัก งานขับ รถ ให้ พร้ อมสนับสนุน
แก่ทีมต่าง ๆ ที่ร้องขอ
 ตรวจสอบรายชื่ อ และนั บ จ านวนบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นพื น
้ ที่
ปฏิบตั ิงาน

สานัก งานคลัง
น ้ามันศรี ราชา



โรงอาหารคลัง
น ้ามันศรี ราชา

วิทยุสอื่ สาร

รหัสเรี ยกขาน

UHF

ที ม ร ว ม พ ล
(พื ้นที่)

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
ลาดับ
3.5

ตาแหน่งในโครงสร้ าง
การบัญชาการเหตุ
ผู้ จั ด ก า ร แ ผ น ก ทีมกาลังสารอง
อาคารสถานที่

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ชื่อ

หน้ าที่

ที่ตงั ้

 จัดพนักงานเข้ าประจาทีมดับเพลิงสารอง ทีมละ

4 คน ให้ อาคารโรงจอด
พร้ อมปฏิบตั ิการดับเพลิงในที่เกิดเหตุเมื่อได้ รับการร้ องขอ รถดับเพลิงคลัง
น ้ามันศรี ราชา

วิทยุสอื่ สาร
UHF

รหัสเรี ยกขาน
ที ม ก า ลั ง พ ล
สารอง

พ นั ก ง า น แ ผ น ก
อาคารสถานที่

3.6

สถา นี ต า รวจ ภู ธ ร หน่วยงานภายนอก
แหลมฉบัง



4

เ จ้ า ห น้ า ที่ ค ว า ม ทีมประเมินสถานการณ์
ปลอดภัยประจาคลัง

 สนับสนุนช่ วยเหลือ ผู้บญ
ั ชาการฯ ในการแก้ ไขปั ญหาการ

วิศวกรคลัง
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ได้ รับการร้ องขอจากผู้บญ
ั ชาการเหตุฉกุ เฉิน

ระงับเหตุ
 สรุ ป เหตุ ก ารณ์ จดบัน ทึ ก กระดานเหตุ ก ารณ์ (Incident
Board) และ Log Book ตัง้ แต่เริ่ มเกิ ดเหตุจนสิ ้นสุด
เหตุการณ์
 สนับ สนุ น ข้ อ มู ล และด้ า นเทคนิ ค ให้ ค าแนะน าการแก้ ไ ข
ปั ญหาทางด้ านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม
 เตรี ยมข้ อมูลการแถลงข่าวให้ ศน
ู ย์ข้อมูลพระโขนง

ห้ องควบคุม
ลานถังน ้ามัน

UHF

ปลอดภัย

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ข้ อพึงปฏิบตั ิของเจ้ าหน้ าที่ทกุ คน มีดงั นี ้
1. เจ้ าหน้ าที่ทกุ คนต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ ในเรื่ องความปลอดภัย ดังนี ้
- ห้ ามสูบบุหรี่ ในพื ้นที่ที่กาหนด ตามคาสัง่ คน.ศร. 50/2554 เรื่ อง การกาหนดพื ้นที่สบู บุหรี่ และเขต
ปลอดบุหรี่ คลังน ้ามันศรี ราชา ลว. 11 กรกฎาคม 2554 รวมทังประชาสั
้
มพันธ์ให้ ความรู้ เกี่ยวกับเรื่ อง
สูบบุหรี่ ซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิดไฟไหม้
- ห้ ามนาอุปกรณ์ ที่ทาให้ เกิดประกายไฟ เข้ าเขตปฏิบัติการคลัง เช่น กล้ องถ่ายรู ป (ยกเว้ นกรณีไม่มี
การเปิ ดแฟลต์), โทรศัพท์มือถือ, รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ไม่ใช้ น ้ามัน เบนซิน และทาการห่อหุ้ม
ตะแกรงลวดบริ เวณท่อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ด้ วยทุกครัง้
- ช่วยกันดูแลสารวจตรวจตราบริ เวณพื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ และห้ องที่เก็บสารไวไฟหรื อวัสดุติดไฟ
ง่ายหรื อสารเคมี โดยไม่ให้ มีการก่อหรื อจุดไฟหรื อมีความร้ อนใกล้ พืน้ ที่ หรื อห้ องดังกล่าวในรั ศมี
มากกว่า 10 เมตรขึ ้นไป และต้ องมีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยพร้ อมเครื่ องดับเพลิงชนิดแบบมือ
ถือเตรี ยมพร้ อมไว้ อยู่เสมอ
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

บทที่ 4

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

กำรปฏิบัตกิ ่ อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

ก่ อนเกิดเหตุเพลิงไหม้
ซึง่ จะประกอบด้ วยแผนป้องกันอัคคีภยั ต่างๆ 3 แผน คือ
1.1 แผนการอบรม
1.2 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั
1.3 แผนการตรวจตรา
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

1.1 แผนกำรอบรม
เป็ นแผนการฝึ กอบรมให้ ความรู้ เกี่ ย วกับ การป้ องกัน และระงับ อัคคีภัย และการอพยพหนี ไ ฟส าหรั บ
พนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานทุกคนในหน่วยงาน ทุกระดับของคลังนา้ มันศรี ราชา ในเรื่ องของการดับเพลิง
และการหนีไฟ ดังนี ้
1. การฝึ กอบรมให้ ความรู้ เพื่อให้ พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการดับเพลิง
เบือ้ งต้ น วิธีใช้ อุปกรณ์ ดบั เพลิงประเภทต่างๆ การดูแลอุปกรณ์ ดบั เพลิงภายในอาคาร รวมถึงทราบตาแหน่งที่ตงั ้
เมนสวิทซ์ (คัทเอาท์ ) และวิธีปฏิ บัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณี ฉุกเฉิ นทราบจุดที่ ตงของถั
ั้
งดับเพลิงบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับหน่วยงาน จุดตัดกระแสไฟ (คัทเอาท์) ภายในหน่วยงานของตนหรื อใกล้ เคียงและพร้ อมที่จะตัดไฟเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ ขึ ้น ทราบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) โดยสัญญาณดังกล่าวจะต้ องให้ ทุกคนที่อยู่
ภายในอาคารได้ ยินทัว่ ถึงกัน ทราบวิธีการแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และการรายงานผู้บงั คับบัญ ชาตลอดจนเรี ยนรู้ วิธีการ
ปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื ้องต้ นในกรณีฉกุ เฉิน
2. ขันตอนการเตรี
้
ยมการจัดฝึ กอบรม ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม การจัดตังงบประมาณ
้
และ
การขออนุมตั ิโครงการ เป็ นหน้ าที่ของแผนกดับเพลิง (บก.) เป็ นผู้เตรี ยมการและดาเนินการ
3. การฝึ กซ้ อ ม ฝึ กปฏิ บั ติ โ ดยการซ้ อมการระงับ อัค คี ภัย และอพยพหนี ไ ฟ ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เรื่ องการป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการ
ทางานสาหรับพนักงาน พ.ศ.2534 หมวดที่ 8 ข้ อ 35 ให้ รัฐวิสาหกิจจัดให้ มีการฝึ กซ้ อมดับเพลิง หรื อ ฝึ กซ้ อมหนีไฟ
ให้ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. มีการปรั บปรุ งแก้ ไขและประกาศใช้ แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิ น คลังนา้ มันศรี ราชา
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
 หลักกำรจัดทำแผนกำรอบรม
1. กาหนดบุคคลผู้รับผิดชอบดาเนินการฝึ กอบรม
2. กาหนดหลักสูตรเรื่ อง หรื อหัวข้ อที่จะทาการฝึ กอบรม ได้ แก่
3. เลือกวิธีการฝึ กอบรม
4. กาหนดระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

5. กาหนดบุคคลที่เข้ าอบรม
6. เข้ ารับการฝึ กอบรมให้ เหมาะสมกับเรื่ องหรื อหัวข้ อฝึ กอบรม
7. มีการประเมินผลการอบรมทุกครัง้
 ประวัตกิ ำรฝึ กอบรมดับเพลิง พนักงำนคลังนำ้ มันศรี รำชำ (ภาคผนวก ที่ 4.1)
 ประวัตพ
ิ นักงำนที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้ น (ภาคผนวก ที่ 4.2)
1.2 แผนกำรรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย
เป็ นแผนที่จดั ทาขึ ้นเพื่อเน้ นความสาคัญของการป้องกันและรณรงค์ให้ ทกุ คนมีจิตสานึกในการป้องกันการ
เกิดอัคคีภยั ในสถานประกอบการ และเป็ นการสร้ างความสนใจ รวมทังส่
้ งเสริ มในเรื่ องของการป้องกันอัคคีภยั ให้
เกิดขึ ้นกับผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนทุกระดับในสถานประกอบการ
1. กาหนดให้ ผ้ รู ับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั (เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย ประจาคลัง
น า้ มัน ศรี ร าชา) เป็ นศูน ย์ ป ระสานงานในการจัดท าแผนป้ องกัน และระงับ อัค คีภัย ส าหรั บ หน่ ว ยงานย่ อ ยทุ ก
หน่วยงานภายในคลังนา้ มันศรี ราชา พร้ อมมอบหมายภารกิ จหน้ าที่ เช่น การก าหนดผู้นาในการอพยพหนี ไ ฟ
กาหนดผู้ขนย้ ายทรั พย์ สิน กาหนดผู้มีหน้ าที่ในการดับเพลิงขัน้ ตอน ทีมดับเพลิง (ที่ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตร)
กาหนดผู้มีหน้ าที่ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น (ที่ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตร)
2. ก าหนดให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแผนป้ องกั น และระงั บ อัค คี ภั ย เป็ นศู น ย์ ป ระสานงานในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของหน่วยงานภายในคลังน ้ามันศรี ราชา และติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับการป้องกัน อัคคีภัยและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่ อติดตามความคืบหน้ าและแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ ้น รวมถึงการรรณรงค์ให้ พนักงานทุกคนมีจิตสานึกและมีสว่ นร่ วมในการป้องกันและระงับอัคคีภยั
หลักกำรจัดทำแผนกำรรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย
1. กาหนดบุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดการรณรงค์
2. กาหนดเรื่ อง หรื อหัวข้ อที่จะทาการรณรงค์
- องค์ประกอบของการเพลิงไหม้
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- การจัดเก็บวัสดุไวไฟ
- การลดการสูบบุหรี่
- ผลที่เกิดขึ ้นจากอัคคีภยั
- การทาความสะอาด
3. เลือกวิธีการหรื อรู ปแบบการรณรงค์ที่เหมาะสม
- การประกวด
- การจัดนิทรรศการ
- การจัดทาโปสเตอร์ และป้ายต่างๆ
- การใช้ สื่อต่างๆ
4. กาหนดระยะเวลาที่ใช้ ในการรณรงค์
5. กาหนดบุคคลหรื อกลุม่ เป้าหมายที่ใช้ ในการรณรงค์
6. ประเมินผลจากการรณรงค์ทกุ ครัง้
1.3 แผนตรวจตรำ
เป็ นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและสารวจตรวจตราระบบความปลอดภัย และความเรี ยบร้ อยของ
อาคาร สานักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ โดยดาเนินการ ดังนี ้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ ในการดาเนิ นการตามแผนการตรวจตรา มีการจัดทาแผนการติดตัง้ เครื่ อง
ดับเพลิงแบบมือถือ และติดตังเครื
้ ่ องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
- สารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคาร รวมทังเครื
้ ่ องตรวจจับควัน ถังดับเพลิง เส้ นทาง
อพยพหนีไฟ และอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
- ให้ ทุกหน่วยงานภายในคลังนา้ มันศรี ราชาสารวจตรวจตราความปลอดภัยบริ เวณสานักงาน
อาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ทาให้ ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุปกรณ์ เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั หากพบบริ เวณใดเป็ นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยั ให้ รีบแก้ ไขหรื อเพิ่มความระมัดระวังเป็ น
พิเศษ
- ทดสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการซ่อมบารุ งและ
ตรวจตราปั๊ มน ้า สายท่อน ้า และถังดับเพลิง อุปกรณ์ดบั เพลิงภายในหน่วยงานให้ ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดย
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ถังดับเพลิงจะต้ องมีสารเคมีที่ใช้ ในการดับเพลิงตามปริ มาตรที่ กาหนดและเปลี่ยนนา้ ยาตามวาระและอายุของ
น ้ายานัน้ และต้ องติดตังในที
้ ่เห็นได้ ชดั เจนสามารถหยิบใช้ งานได้ สะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง
- จัดทาป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้ องเห็นชัดเจนทัง้ กลางวันและกลางคืน
ป้ายข้ อความเตือน “ทางเข้ า” และ “ทางออก” เป็ นต้ น
- แจ้ งเส้ นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ ายทรัพย์สินให้ ทกุ คนทราบ
- ให้ ทุกหน่วยงานภายในคลังนา้ มันศรี ราชา สารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า สายไฟ
ปลั๊ก ไฟ ให้ อยู่ใ นสภาพสมบูร ณ์ ใช้ งานได้ ดี ไม่มีเสี ย หายหรื อช ารุ ด ตลอดจนกาจัดแหล่งสะสมเชื อ้ เพลิ ง เช่ น
กระดาษ และวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟได้ ง่าย เป็ นต้ น
- จัดทาผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของระดับบริ หาร หน่วยงาน ผู้ดูแลอาคาร สถานี
ตารวจในพื ้นที่ โรงพยาบาล สถานีดบั เพลิง ชุมชมระยะใกล้ เคียง โดยทาป้ายติดให้ ชดั เจนและทัว่ ถึง
- แผนการจัดทาระบบสารองข้ อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นแผนการจัดทาข้ อมูลสารองใน
รู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ภารกิจที่สาคัญของคลังน ้ามันศรี ราชาคงสามารถดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง
หลังระบบสารสนเทศเสียหายอย่างสิ ้นเชิงภายหลังเพลิงไหม้ โดยหน่วยงานมีการจัดตังคณะท
้
างานเพื่อจัดทาระบบ
สารวจข้ อมูลและเอกสารสาคัญทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของหน่วยงาน และให้ มีการรายงานผลการดาเนิ นงานเพื่ อ
ติดตามความคืบหน้ าและแก้ ไขอุปสรรคที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
- กาหนดเรื่ องที่ต้องการในแต่ละพืน้ ที่เป็ นการเฉพาะ โดยจัดทาเป็ นแบบรายงานผลการตรวจที่
สะดวกต่อการรายงาน
- กาหนดระยะเวลาที่ตรวจและส่งแบบรายงาน
- กาหนดบุคคลตรวจสอบแบบรายงาน แล้ วสรุ ปข้ อบกพร่ องให้ ผ้ ูบริ หารในแต่ละหน่วยปรั บปรุ ง
แก้ ไขและสรุ ปรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาแผนรับทราบทุกเดือน
- ควรให้ มีการตรวจก่อนเริ่ มงานและหลังเลิกงาน
- การตรวจตราประจาวัน ของเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย โดยแบ่งเป็ น 2 ช่วง
 ช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ 07.00-19.00 น. ทาหน้ าที่ตรวจสอบบุคคลและอุปกรณ์
เข้ า-ออก และตรวจความปลอดภัย รอบจุดรักษาการณ์
 ช่วงนอกเวลาปกติ (กลางคืน) แบ่งคนออกจากจุดรักษาการณ์ ทาการเดินตรวจตรา
แนวนาฬิการรอบคลัง ตามจุดที่กาหนด เมื่อถึงจุดผลัดคนประจาจุดเดินเวียนต่อจน
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ครบรอบ โดยถื อวิทยุสื่อสารติดตัวไปด้ วย และลงบันทึกรายงานแจ้ งไปที่ หน.ชุด
รายงานสถานการณ์ทางวิทยุ
กำรรำยงำน
- เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ หรื อ ก๊ าซรั่ว ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนแจ้
้
งเหตุฉกุ เฉิน
- เมื่อพบสภาพการกระทาหรื อสภาพการณ์ ที่ต่ากว่า มาตรฐานให้ แจ้ ง หัวหน้ างาน ผู้บงั คับบัญชา
เพื่อดาเนินการขันต้
้ น และรายงานเข้ าระบบการรายงานสภาพที่ต่ากว่ามาตรฐาน
แผนผังกำรตรวจตรำ
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยเวลา
เข้ าตรวจ 30 นาที
เจ้
ตรวจสถานที่ตามที่กาหนด

ส่งแบบรายงานที่
แผนกดับเพลิง
แผนกดับเพลิงตรวจสอบแบบรายงานและ
สรุปผล
มีข้อบกพร่ อง

ไม่ มีข้อบกพร่ อง

ดาเนินการแก้ ไข
เก็บรวบรวมเอกสารที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

แผนกดับเพลิง
พนักงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข
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วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

กำรปฏิบัตขิ ณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
5.1 ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน
5.2 สัญญาณแจ้ งเหตุการณ์ฉกุ เฉิน
5.3 การแบ่งระดับเหตุฉกุ เฉิน
5.4 การปฏิบตั ิของพนักงานตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน
5.5 สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ ปฏิบตั ติ ามแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน
5.6 การยกเลิกเหตุฉกุ เฉิน
5.7 รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
5.8 การส่ง SMS
5.9 การสื่อความประชาสัมพันธ์
5.10 แผนการดับเพลิง
5.11 ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน / แจ้ งเหตุฉกุ เฉิน คลังน ้ามันศรี ราชา
5.12 แผนการอพยพหนีไฟ
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5.1 ขัน้ ตอนกำรปฏิบัตติ ำมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

ลำดับ

เริ่ มต้ น/สิ ้นสุด
กิจกรรม

1

แจ้ งเหตุ

2

รับแจ้ งเหตุ

3

ระงับเหตุเบื ้องต้ น

4

ตรวจสอบ/พิจารณา

5
6

ระงับเหตุ

8

เปิ ดศูนย์บญ
ั ชาการ

9

อพยพ (ขันที
้ ่ 1)

10

เปิ ดศูนย์อานวยการเหตุ
ฉุกเฉิน / SMS

11

สนับสนุนข้ อมูล

12

รายงานตัวที่จดุ รวมพล

14

ผู้ประสบ
เหตุ/แจ้ ง
เหตุ

พิจารณา

CCR

จุดเชื่อมโยง
ระดับ 1-2

ห้ องควบคุมเหตุฉกุ เฉิน
ทีม
ทีมผจญ
ตรวจสอบ เพลิงค้ นหา

สือ่ สาร

ศูนย์ควบคุม
เหตุฉกุ เฉิน

จบ
ทีมสื่อสาร
ประชาสัม
พันธ์

ประชาสัมพันธ์ / รายงาน
อุบตั ิการณ์
ประกาศเหตุฉกุ เฉิน / ส่ง
SMS

7

13

ดาเนินการ

ค้ นหาผู้สญ
ู หาย/ปฐม
พยาบาล
ประกาศยกเลิกเหตุฉกุ เฉิน /
ส่ง SMS

15

ประเมินความเสียหาย

16

สรุปสถานการณ์

17

ฟื น้ ฟูบรู ณะ

ฆ?ฤ
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ทีม
สนับสนุน
และทีม
ฟื น้ ฟู

ระดับ 3-4

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

 สัญญำณแจ้ งเหตุกำรณ์ ฉุกเฉิน
**ระดับความถี่ของสัญญาณเสียง อ้ างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4408 (พ.ศ.2555)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุต สาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสัญญาณเสียงแจ้ งเหตุอนั ตรายในบริ เวณสาธารณะและบริ เวณปฏิบตั ิงาน มีผลบังคับใช้ 4
กรกฎาคม 2555

ฉุกเฉิน

สัญญำณไซเรน ดังยำว 10 วินำที พัก 3 วินำที รวม 3 ครั ง้
และ/หรื อ ประกาศแจ้ งเหตุผ่านเครื่ องขยายเสียง ซ ้ากัน 2 ครัง้ (ถ้ ามี)
หมำยถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ แล้ วมีศกั ยภาพที่ ก่อให้ เกิ ดความเสียหายต่อชีวิต
ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง อาจไม่ ส ามารถควบคุ ม สถานการณ์ ไ ด้ ด้ ว ยพนัก งานที่ มี อ ยู่ ใ น
ขณะนัน้ ต้ องระดมพนักงานในพื ้นที่เข้ าช่วยระงับเหตุ เช่น ไฟไหม้ หรื อ ก๊ าซรั่ว
หรื อน ้ามันรั่วไหลเป็ นจานวนมาก

รวมพล

สัญญำณไซเรน ดั งยำว 10 วินำที พัก 3 วินำที รวม 2 ครั ้ง
และ/หรื อประกาศแจ้ งเหตุผา่ นเครื่ องขยายเสียง ซ ้ากัน 2 ครัง้ (ถ้ ามี)
หมำยถึง เกิ ดเหตุฉุก เฉิ น ขึน้ ในพื น้ ที่ รับ ผิ ดชอบของฝ่ ายคลังปิ โตรเลี ยมภาค
ตะวันออกซึง่ ไม่ใช่พื ้นที่ที่เกิดเหตุ ต้ องการให้ พนักงานในพื ้นที่รวมพลเพื่อเตรี ยม
เข้ าช่วยเหลือ

อพยพ

สัญญำณไซเรน ดังยำวตลอดไม่ หยุด ประกาศแจ้ งเหตุ ผ่านเครื่ อง
ขยายเสียงซ ้ากัน 2 ครัง้ (ถ้ ามี)
หมำยถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ ้นไม่สามารถควบคุมได้ อีกต่อไป และจะก่อให้ เกิด
ความเสี ยหายอย่างใหญ่ หลวงในรั ศมีทาลาย ต้ องอพยพบุคคล และข้ อมูล ที่
สาคัญ ไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยโดยเร่ งด่วน

ปลอดภัย
หรือยกเลิกสภำวะฉุกเฉิน

สัญญำณไซเรน ดังยำว 30 วินำที 1 ครั ง้ และ
ประกาศแจ้ ง เหตุ ผ่านเครื่ องขยายเสียง ซ า้ กัน 2 ครั ง้
(ถ้ ามี)
หมำยเหตุ การยกเลิ กสภาวะฉุก เฉิ น ต้ องได้ รับค าสั่ง
จากผู้บญ
ั ชาการเหตุฉกุ เฉิน
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 กำรแบ่ งระดับเหตุฉุกเฉิน
 เหตุฉุกเฉิน อัคคีภัย หรื อ นำ้ มันหกล้ น
ระดับที่ 1 หมายถึง เหตุฉกุ เฉินประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน และสามารถระงับเหตุหรื อควบคุม
เหตุฉกุ เฉินไว้ ได้ ด้วยหน่วยงานเอง จนเหตุสงบลง ได้ แก่
- เกิดอุบตั ิเหตุการบาดเจ็บ รถชน
- เกิดไฟไหม้ ไม่มีการลุกลามขยายเป็ นวงกว้ างและรุ นแรงขึ ้น
- น ้ามันรั่วไหล หรื อสารเคมีหกล้ น (ยังไม่มีการติดไฟ)
- ภัยธรรมชาติ ที่มีความเสียหายไม่มาก
ระดับที่ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉิ นประเภทต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ ในหน่ วยงาน และหน่วยงานเข้ าระงับเหตุใน
ระดับที่ 1 และไม่สามารถระงับเหตุได้ จึงต้ องเข้ าระดับเหตุฉกุ เฉินระดับที่ 2 ได้ แก่
- เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรง
- ไฟไหม้ ระเบิดขนาดใหญ่ ฟ้าผ่าและเกิดไฟไหม้
- น ้ามันรั่วเกิดการติดไฟ
- น ้าหกล้ น หรื อสารเคมี ลงบนพื ้นเป็ นจานวนมาก
- ภัยธรรมชาติที่ก่อเกิดความเสียหายต่อการปฏิบตั ิงานและระบบการผลิต
- การขมขู่, ก่อวินาศกรรม
ระดับที่ 3-4 หมายถึง เหตุฉกุ เฉินด้ านความมัน่ คง และมีความเสี่ยงในการก่อการร้ าย ที่ส่งผลต่อระบบ
กระบวนการของ ปตท. จึงต้ องเข้ าระดับเหตุฉกุ เฉินระดับที่ 3 โดยเข้ าแผนฉุกเฉินด้ านความมัน่ คง (สมช.
1-4) และระดับแผนจังหวัด
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5.2 กำรปฏิบัตขิ องบุคคลตำมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
กำรปฏิบัตขิ อง
-

:

ผู้ประสบเหตุ

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ หรื อ มีผ้ บู าดเจ็บ หรื อ ประสบเหตุฉกุ เฉินอื่นๆ ให้ ดาเนินการดังนี ้
-

กดสัญญาณแจ้ งเหตุ (Fire Alarm) เฉพาะกรณีมีเหตุเพลิงไหม้

-

ใช้ วิทยุสื่อสาร

-

โทร 5555 เพื่อแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ควบคุมเหตุฉกุ เฉิน และเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยทราบ และ
เข้ าทาการระงับเหตุขนต้
ั ้ น กรณีเพลิงไหม้ ให้ ใช้ ถงั ดับเพลิงมือถือที่อยู่ประจาพื ้นที่

-

การแจ้ งทางโทรศัพท์ ให้ บอกจุดเกิดเหตุ ชื่อผู้แจ้ ง ให้ รายละเอียดอย่างชัดเจน

-

ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้สงั่ การเหตุฉกุ เฉิน

กำรปฏิบัตขิ อง

:

พนั กงำน ปตท., พนั กงำแรงงำนจ้ ำงเหมำ, ผู้ รับเหมำ และผู้มำติดต่ อ
เมื่อได้ รับแจ้ งเหตุหรื อได้ ยนิ สัญญำณแจ้ งเหตุฉุกเฉิน

 เหตุกำรณ์ ฉุกเฉิน ระดับ 1
1.

หยุดการปฏิบตั ิงานทันทีและอยู่ในความสงบ

2.

รวมรวมเอกสารสาคัญและทรัพย์สินที่มีคา่ เตรี ยมรอคาสัง่ อพยพ

 เหตุกำรณ์ ฉุกเฉิน ระดับ 2
1.

ให้ ปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบตั ิที่ระบุในแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน

2.

เมื่อได้ รับคาสัง่ หรื อ ประกาศสภาวะฉุกเฉิน ให้ ใช้ ประตูทางออกฉุกเฉินไปยังจุดรวมพล (ภาพที่
5.1 แผนผังการวิ่งไปจุดรวมพล) ตามที่ กาหนดและทาการรายงานตัวเพื่อตรวจสอบพนักงาน
สาหรั บ ผู้มาติดต่อหรื อบุคคลภายนอก ให้ แ นะนาเส้ นทางการอพยพไปจุดรวมพล พร้ อมกับ
พนักงาน

3.

ดูแลเอกสารสาคัญและทรัพย์สินมีคา่ ของหน่วยงานที่นาติดตัวไปด้ วย

4.

ปฏิบตั ิตามคาแนะนาเพื่อความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด
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ภาพที่ 5.1 แผนผังการวิ่งไปจุดรวมพล

 เหตุกำรณ์ ฉุกเฉิน ระดับ 3 ถึง ระดับ 4
1. ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่ระบุในแผนระดับจังหวัด
2. ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้สงั่ การประจาศูนย์
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5.3 อุปกรณ์ ส่ ือสำรที่ใช้ ในแผนฉุกเฉิน
1. ศูนย์ บัญชำกำรเหตุฉุกเฉิน (ห้ องควบคุมอำคำรลำนถังนำ้ มัน)
- โทรศัพท์
จานวน 1 เครื่ อง
-

คอมพิวเตอร์ / Note book

จานวน 1 เครื่ อง

-

วิทยุสื่อสาร ข่าย UHF/VHF

อย่างละ 1 เครื่ อง

-

White board (Incident Board)

จานวน 1 กระดาน

-

แผนฉุกเฉิน

จานวน 1 เล่ม

-

สมุดจดบันทึกเหตุการณ์ (Log Book) จานวน 1 เล่ม

-

โทรศัพท์

จานวน 1 เครื่ อง

-

คอมพิวเตอร์ / Note book

จานวน 1 เครื่ อง

-

วิทยุสื่อสาร ข่าย UHF /VHF

อย่างละ 1 เครื่ อง

-

แผนฉุกเฉิน

จานวน 1 เล่ม

2. จุดรวมพล

5.4 กำรยกเลิกเหตุฉุกเฉิน
เหตุกำรณ์ ระดับ 1 เมื่อเหตุการณ์ฉกุ เฉินเข้ าสูส่ ภาวะปกติแล้ ว ศูนย์ CCR พิจารณาตัดสินใจให้ พนักงาน
เข้ าปฏิบัติงานในพื ้นที่ และแจ้ งให้ ผจ.คน.ศร. ทราบ พร้ อมรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึน้ ให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงาน
รับทราบ
เหตุกำรณ์ ระดับ 2 ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิ น (ผจ.คน.ศร.) พิจารณายกเลิกเหตุฉุกเฉินระดับ 2 หลังจาก
ได้ รับแจ้ งจาก CCR ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ ทงั ้ หมดไว้ แล้ ว ซึง่ ต้ องมัน่ ใจว่าไม่เกิดอันตรายใดๆ ขึน้ อี กใน
พื ้นที่เกิดเหตุ หรื อพื ้นที่ข้างเคียง และสัง่ การทีมประเมินความเสียหายและทีมฟื น้ ฟูบูรณะดาเนินการประเมินสภาพ
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นพร้ อมเตรี ยมรายงานกาหนดแนวทางฟื ้นฟูบูรณะทรั พย์สินที่เสียหายให้ สามารถใช้ งานได้
ตามปกติ
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เหตุกำรณ์ ระดับ 3 ผู้บญ
ั ชาการเหตุฉกุ เฉิน เป็ นผู้สงั่ การยกเลิกเหตุฉุกเฉินระดับ 3-4 ตามขันตอนปฏิ
้
บตั ิ
ตามแผนจังหวัด
5.5 รำยชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ ให้ เป็ นไปตามที่ระบุใน ภาคผนวก ที่ 5.1
5.6 กำรส่ ง SMS ให้ เป็ นไปตามที่ระบุใน ภาคผนวก ที่ 5.2
5.7 กำรสื่อควำมประชำสัมพันธ์
การสื่ อความประชาพัน ธ์ ก รณี เหตุฉุก เฉิ น เพื่ อ แจ้ งให้ ผ้ ูป ฏิ บัติง านในพื น้ ที่ คลัง น า้ มัน ศรี ร าชา ทราบ
เหตุการณ์และปฏิบตั ิตามประกาศได้ อย่างถูกต้ อง
ประกาศเหตุฉกุ เฉิน
“ โปรดทราบๆ ขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉินที.่ ......บริเวณ......ขอให้ พนักงานทุกท่ านหยุดปฏิบัตงิ าน
ไปรายงานตัวทีจ่ ุดรวมพลและปฏิบัตติ ามแผนฉุกเฉิน” (2 ครัง้ )
ประกาศยกเลิกเหตุฉกุ เฉิน
่ …บริเวณ…….เหตุการณ์ กลับเข้ าสู่สภาวะปกติแล้ ว ขอให้
“โปรดทราบๆ ขณะนี้เหตุฉุกเฉินที…
พนักงานทุกท่ านกลับเข้ าปฏิบัตงิ านตามปกติ” (2 ครัง้ )
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แผนกำรดับเพลิง
5.8.1 กำรเข้ ำไปในที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ผู้ปฏิบัติ :

พนักงานหรื อบุคคลที่จะเข้ าช่วยเหลือในพื ้นที่ตามแผน

กำรปฏิบัติ :

มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื ้นที่ที่เกิดเหตุฉกุ เฉิน

จะต้ องกระทาอย่าง

เข้ มงวด เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานอยู่ภายในคลังฯ มีความปลอดภัยและพร้ อมที่จะอพยพหนีได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว และ
จากัดบุคคลที่จะเข้ าไปในบริ เวณที่จะช่วยเหลือให้ เหลือเฉพาะบุคคลที่มีภารกิจจาเป็ นเท่านัน้ จึงกาหนดไว้ ตอ่ ไปนี ้
1. พนักงานที่ปฏิบตั ิงานประจาคลังน ้ามันศรี ราชา ( ปตท., แรงงานจ้ างเหมา, รปภ. ) สามารถผ่านเข้ าออก ได้ โดยให้ เข้ าไปรายงานตัวที่จดุ รวมพล และรอรับฟั งคาสัง่
2. บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานตามข้ อ 1 จะต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้จดั การคลังฯ และต้ องติดบัตร
แสดงตน ตามข้ อ 7.1.2 และแต่งกายรัดกุม โดยติดต่อผ่านทาง รปภ. ประจาประตูหน้ าคลังฯ
3. ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ และกฎความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด
5.8.2 รู ปแบบแสดงตน ในกำรเข้ ำไปในที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
1. ผู้บัญชำกำรเหตุฉุกเฉิน :

สวมเสื ้อกัก๊ สะท้ อนแสง ระบุสถานะ “ผู้บญ
ั ชาการเหตุ
ฉุกเฉิน”

2. ผู้ส่ ังกำรจุดเกิดเหตุ :

สวมเสื ้อกัก๊ สะท้ อนแสง ระบุสถานะ “ผู้สงั่ การเหตุฉกุ เฉิน”

3. ทีมผจญเพลิง :

สวมเสื ้อผ้ ารัดกุม และชุดผจญเพลิง

4. ทีมปฐมพยำบำล :

ชุดผจญเพลิงพร้ อมสวมเสื ้อกัก๊ ระบุสถานะสัญลักษณ์ หรื อ
ข้ อความ “ทีมปฐมพยาบาล”

5. ผู้สังเกตกำรณ์ :

แขวนบัตรแสดงตน ระบุสถานะ “ผู้สงั เกตการณ์”

6. คณะกรรมกำร (กรณีซ้อมแผนประจาปี ) : ขึ ้นอยู่กบั การจัดหาของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน
7. ผู้ส่ ือข่ ำว :

แขวนบัตรแสดงตน ระบุสถานะ “ผู้สื่อข่าว” (กรณีได้ รับการ
อนุญาต)
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

5.8.3 กำรเข้ ำระงับเหตุ
ผู้ปฏิบัติ

ทีมชุดปฏิบตั ิการดับเพลิง

ผู้สงั่ การจุดเกิดเหตุ

กำรปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.

ทีมผู้บญ
ั ชาการเหตุฉกุ เฉิน 2.
3.
ทีมสนับสนุน / หน่วย
บริ การ
ทีมกาลังพลสารอง

ทีมปฐมพยาบาล

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

รับคาสัง่ จากผู้สงั่ การจุดเกิดเหตุ
วิ่งไปยังที่เกิดเหตุพร้ อมอุปกรณ์ดบั เพลิงที่ต้องใช้
รายงานตัวต่อผู้สงั่ การจุดเกิดเหตุ
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้สงั่ การจุดเกิดเหตุ เพื่อเข้ าระงับเหตุ
เมื่อพบเห็น ผู้บาดเจ็ บ ให้ ท างานเคลื่ อนย้ ายผู้บาดเจ็ บ ตามหลัก วิธี ก ารปฐม
พยาบาลฉุกเฉิน มาไว้ ในที่ปลอดภัย
ติดต่อทีมปฐมพยาบาล มารับผู้บาดเจ็บต่อไป
รับคาสัง่ จากผู้บญ
ั ชาการเหตุฉกุ เฉิน
สัง่ การทีมผจญเพลิง เพื่อเข้ าระงับเหตุ
รายงานสถานการณ์ ไปยังผู้บญ
ั ชาการเหตุฉกุ เฉิน
บัญชาการระงับเหตุฉุกเฉิ นและให้ มีการบันทึกเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดลง
สมุดบันทึกเหตุฉกุ เฉิน และบนกระดาน white board
ประเมินปริ มาณการใช้ น ้าดับเพลิง และเชื ้อเพลิงของเครื่ องสูบน ้าดับเพลิง
ประเมินสถานการณ์ เพื่อสนับสนุนการเข้ าระงับเหตุและขอหน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานอื่นๆ (ถ้ าจาเป็ น)
แจ้ งโรงพยาบาลหรื อทีมปฐมพยาบาล ให้ มารับผู้บาดเจ็บ
เตรี ยมสถานที่หรื อห้ องปฐมพยาบาลให้ พร้ อม
สัง่ การให้ ทีมปฐมพยาบาลเข้ าพื ้นที่จดุ เกิดเหตุบริ เวณมีผ้ บู าดเจ็บ
สนับสนุนกาลังบุคลากรเมื่อได้ รับคาสัง่ จากทีมผู้บญ
ั ชาการฯ
แจ้ งขอเข้ าจุดเกิดเหตุ และรายงานตัวต่อผู้สงั่ การจุดเกิดเหตุ
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้สงั่ การจุดเกิดเหตุ เพื่อเข้ าระงับเหตุ
ไปยังจุดที่เกิดเหตุ และรายงานต่อผู้สงั่ การจุดเกิดเหตุ เพื่อรับคาสัง่
เคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ
ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื ้องต้ น
เคลื่อนย้ ายผู้บาดเจ็บไปยังห้ องปฐมพยาบาล เพื่อนาส่งโรงพยาบาลใกล้ เคียง
รายงานสถานการณ์ผ้ บู าดเจ็บต่อทีมผู้บญ
ั ชาการเหตุฉกุ เฉิน
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

5.8.4 กำรแจ้ งเหตุ


กรณีเกิดเหตุในการเวลาราชการ ให้ ปฏิบตั ิตามผังการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ของคลังน ้ามัน



กรณี เกิดเหตุนอกเวลาราชการ ให้ ปฏิบัติตามผังการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ของคลังนา้ มัน

ศรี ราชา
ศรี ราชา

ผังกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ในเวลำทำงำนปกติ และ นอกเวลำเวลำงำนปกติ)
คลังนำ้ มันศรีรำชำ
ผู้ได้ รับแจ้ งเหตุฉุกเฉิน

ในเวลำทำงำนปกติ

ผจ.คน.ศร.
ผจ.ปก.กะ

นอกเวลำทำงำนปกติ

ผจ.คน.ศร.

หน่ วยงำน
ภำยนอก

ผจ.ปก.กะ

แจ้ งทีมฉุกเฉิน

ส่ งทีมเหตุฉุกเฉินพร้ อม
อุปกรณ์

จัดเตรียมอุปกรณ์ ท่ คี ลัง

ออกปฎิบัติกำรเหตุ
ฉุกเฉิน

ออกปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน / แจ้ งเหตุฉุกเฉิน คลังนำ้ มันศรีรำชำ

ผู้พบเหตุกำรณ์
.

แจ้ งเหตุไปยังศูนย์ ควบคุมเหตุฉุกเฉิน

กดปุ่ ม Fire Alarm

โทร. 5555

ไฟไหม้ ก๊ำซ

เข ้าระงับ
เหตุ

ปิ ดสกัดก๊ ำซที่ร่ ัวก่ อนแล้ ว
จึงดับ

อุปกรณ์ ส่ ือสำร

พบเห็นวัตถุต้องสงสัย
ปิ ดกัน้ บริเวณ และไปอยู่
ในที่ปลอดภัย

ไฟไหม้ อ่ ืนๆ

นำ้ มัน/ก๊ ำซ/สำรเคมีท่ รี ่ ัวไหล

ดับไฟด้ วยเครื่องดับเพลิง
ที่มีอยู่

ปิ ดสกัดกำรรั่วไหล และปิ ด
กัน้ บริเวณ

Page 46

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

5.9 แผนกำรอพยพหนีไฟ
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ขนลุ
ั ้ กลามให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก,ผู้จดั การส่วนคลังน ้ามัน
ศรี ร าชา, ผู้จัดการแผนกปฏิ บัติการ หรื อผู้ไ ด้ รั บมอบหมายเป็ นผู้บัญชาการฉุกเฉิ น โดยมีแนวทางปฏิ บัติ ตาม
โครงสร้ างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน
1. ให้ จัดตัง้ ศูน ย์ ป ระสานงานเพื่ อดาเนิ น การควบคุมพื น้ ที่ แ ละอานวยการปฏิ บัติ แจ้ งประกาศ
แนะนาให้ อพยพตามแผนที่กาหนดไว้
2. กาหนดให้ มีจุดรวมพล ที่ปลอดภัยสาหรั บการอพยพบุคลากรในการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเพลิง
ไหม้ ขนลุ
ั ้ กลาม และให้ ดาเนินการดังนี ้
- ให้ สญ
ั ญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
- พนักงานที่มีหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายปฏิบตั ิหน้ าที่ทนั ที
- พนักงานขับรถยนต์ที่ดแู ลรับผิดชอบรถยนต์ ให้ รีบนารถยนต์ออกไปจอดยังสถานที่ปลอดภัย
- เจ้ าหน้ าที่ รักษาความปลอดภัยดาเนิ นการปิ ดจราจรโดยรอบและจัดการจราจรให้ ระบาย
รถยนต์ออกจากบริ เวณจุดที่เกิดเพลิงไหม้ ไปยังสถานที่ปลอดภัยอานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ ายรถยนต์และ
เอกสารที่สาคัญ และให้ รถดับเพลิงสามารถเข้ าดับเพลิงในที่เกิดเหตุได้ สะดวก
- ให้ พนักงานขับรถและเจ้ าหน้ าที่นารถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ผ้ บู ริ หาร และรถยนต์ส่วนบุคคล
ไปจอดยังสถานที่ปลอดภัย (บริ เวณลานจอดรถบรรทุกน ้ามัน)
- เคลื่อนย้ ายบุคลากร ทรั พย์ สิน และเอกสารที่ สาคัญไปยังจุดรวมพลที่ คลังนา้ มันศรี ราชา
กาหนดตามแผนฉุกเฉิน (บริ เวณโรงอาหารคลังน ้ามันศรี ราชา)
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

บทที่ 6
6.1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนกำรจัดกำรอุบัตกิ ำรณ์ (Pre-Incident Plan)

แผนกำรจัดกำรอุบัตกิ ำรณ์ กรณีเกิดอัคคีภัย
สถำนที่ :

อาคารสานักงาน คลังน ้ามันศรี ราชา , อาคารโรงซ่อมบารุ ง, อาคารลานถังน ้ามัน และ
อาคารท่าเรื อน ้ามัน

สำเหตุ :

(กรณีศกึ ษา) ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดควันทาให้ Smoke Detector ตรวจจับควันได้ และส่ง
สัญญาณไปห้ องควบคุมระบบความปลอดภัย

กำรระงับเหตุเบือ้ งต้ น
1. พนักงาน แจ้ งห้ องควบคุม เพื่อทาการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และระงับเหตุทนั ทีด้วยถังดับเพลิง CO2 ที่
อยู่ประจาจุด

1. ผู้พบเหตุการณ์ คนแรก ทาการดับเพลิงขันต้
้ นด้ วยเครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ CO2 ที่อยู่ประจา
จุดและหากรู้ วา่ คัทเอาท์ไฟฟ้าอยู่ที่ไหน ควรรี บสับคัทเอาท์ลงก่อน

2. แจ้ งเหตุที่ศนู ย์ประสานงาน Control Room (ลานถังน ้ามัน) เบอร์ โทรศัพท์ 5555 เพื่อขอความ
ช่วยและเรี ยกทีมดับเพลิงและค้ นหาสนับสนุนเข้ าช่วยเหลือต่อ

3. กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้ ปิด/ตัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริ เวณที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สดุ
4. ส่งสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิ งไหม้ ประจาที่ Control Room (ลานถังน า้ มัน) แล้ วรายงานต่อ
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้

5. แจ้ งชุดปฏิบัติการดับเพลิงเข้ าควบคุม และแจ้ งผู้สงั่ การฯ และผู้เกี่ยวข้ องในแผนป้องกันและ
ระงับเหตุฉกุ เฉินฯ เพื่อมาทาหน้ าที่ประจาห้ องควบคุมเหตุฉกุ เฉิน

6. ผู้สงั่ การฯ สัง่ ให้ ประกาศแจ้ งพนักงานทราบเหตุการณ์
7. ผู้สงั่ การ สัง่ การให้ แจ้ งบุคคลในแผนฉุกเฉินมารายงานตัว และดาเนินการตามแผนฯ
8. ผู้สงั่ การ ประสานงานกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อความให้ พนักงานเข้ าใจเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ ้นอยู่ถกู ต้ อง
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

6.2

แผนกำรจัดกำรอุบัตกิ ำรณ์ กรณีสำรเคมีหกล้ นรั่ วไหล
ภาคผนวก ที่ 6.1

6.3

แผนกำรจัดกำรอุบัตกิ ำรณ์ กรณีเกิดเหตุอุทุกภัย
ภาคผนวก ที่ 6.2
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[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

6.4

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนกำรจัดกำรอุบัตกิ ำรณ์ กรณีพบวัตถุต้องสงสัย
สถำนที่ :

อาคารสานักงาน คลังน ้ามันศรี ราชา , อาคารโรงซ่อมบารุ ง, อาคารลานถังน ้ามัน และ
อาคารท่าเรื อน ้ามัน

สำเหตุ :

(กรณีศกึ ษา) มีผ้ พู บกล่อง พัสดุ หีบห่อ วางอยู่โดยไม่มีการระบุหรื อปรากฎเจ้ าของ

กำรระงับเหตุเบือ้ งต้ น
1. ไม่แตะต้ องเป็ นอันขาด
2. ออกจากบริ เวณนัน้ และแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ รปภ. หรื อพนักงาน รับทราบ
3. หายางล้ อรถยนต์มาปิ ดกันวั
้ สดุต้องสงสัย
4. ปิ ดกันบริ
้ เวณดังกล่าว ห้ ามผู้ไม่เกี่ยวข้ องเข้ าใกล้
5. หากพบความผิดปกติ ให้ แจ้ งหน่วยงานตรวจพิสจู น์ กองกากับการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย
6. แจ้ งสายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหลมฉบัง โทรศัพท์ หมำยเลข 1784 (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 10-15 นาที)
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

6.5

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนกำรจัดกำรอุบัตกิ ำรณ์ กรณีกำรจัดกำรนำ้ เสียที่เกิดจำกกำรดับเพลิง
เพื่อป้องกันสารเคมีที่เกิดจากการกระบวนการของนา้ โฟมทาปฏิกิริยากับนา้ ในการฝึ กซ้ อมดับเพลิง

ประจาปี ทุกครัง้ และกรณีอาจเกิดไฟไหม้ แนวทางป้องกันการระบายของน ้าที่มีสารเคมีเจือปนไม่ให้ ไหลออกสู่ราง
ระบานสาธารณะ ดังนี ้
แนวทางดาเนินการ
1. หน่วยงานแผนกอาคารสถานที่ ทาป้ายแสดง “จุดเชื่อมต่อรางน ้าสาธารณะ” ให้ ชดั เจนบนแนวท่อ
ระบายน า้ ในพื น้ ที่ ปตท. ที่ เชื่ อมต่อท่ อ ทางสาธารณะ เพื่ อ ป้ องกัน น า้ จากการดับ เพลิ งไม่ใ ห้ ไ หลลงสู่ท่ อทาง
สาธารณะภายนอก
2. ระบบการไหลตามแนบท่อรางระบายน ้า ของคลังน ้ามันศรี ราชา (ภาพที่ 6.1)
3. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใช้ น ้าดับเพลิง ต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ รปภ. ประจาจุดผู้รับมอบหมายดูแลประตูนา้ ไป
ประจาจุดที่ติดตังประตู
้
น ้าเพื่อเปิ ด-ปิ ด เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
4. ดาเนินการปิ ดประตูน ้าทุกจุด ขณะฉีดน ้าดับเพลิง
5. ดาเนินการสูบน ้าที่ใช้ ดบั เพลิง จากท่อระบายน ้าในพื ้นที่คลังน ้ามันศรี ราชา ขึน้ เก็บในรถบรรทุกนา้
เพื่อนาไปกาจัดในพื ้นที่ปลอดภัยและเหมาะสมภายหลังการเสร็ จสิ ้นการฉีดน ้าดับเพลิงแล้ ว
6. นา้ ทิง้ ที่ ผ่านการดับเพลิงแล้ ว เนื่ องจากภาชนะ ถังเก็บ หรื อรถบรรทุกนา้ / สารเคมีของคลัง ได้
ออกแบบให้ มีเขื่อนกัน้ (BUND WALL) บ่อแยกกักไข เพื่อเก็บกักสารเคมี หรื อน ้าทิ ้งที่เกิดจากการดับเพลิง ก่อน
ไหลลงสูแ่ หล่งน ้า น ้าทิ ้งที่ผ่านการดับเพลิงแล้ ว ต้ องทาการตรวจวิเคราะห์ ซึง่ ถ้ าผ่านมาตรฐานที่กาหนดจึงปล่อยทิ ้ง
ลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะได้
7. เปิ ดประตูรางระบายน ้าเมื่อเหตุการณ์เข้ าสูส่ ภาวะปกติ
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6.6

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนกำรจัดกำรอุบัตกิ ำรณ์ กรณีกำรก่ อวินำศกรรมและกรณีกำรขู่วำงระเบิด
แนวทางการปฏิบตั ิเบื ้องต้ น
1. ให้ ปฏิบตั ิตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉินของ ปตท.
2. แนวทางปฏิบตั ิกรณีถกู ขู่วางระเบิดทางโทรศัพท์ ของ ปตท. (ภาคผนวก ที่ 6.3)
3. ใช้ แบบฟอร์ มบันทึกข้ อมูลขู่วางระเบิด ของ ปตท. (แบบฟอร์ ม ที่ 6.1)

6.7

แผนกำรจัดกำรอุบัตกิ ำรณ์ Pre Incident Plan คลังนำ้ มันศรี รำชำ (ภาคผนวก ที่ 6.5)
1) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-61
2) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-62
3) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-64
4) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-65
5) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-66
6) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-67
7) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-68
8) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-69
9) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-70
10) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-71
11) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-72
12) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-73
13) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-74
14) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-75
15) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-76
16) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-77
17) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-78
18) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-79
19) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-80
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20) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-81
21) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-82
22) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-83
23) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ T-84
24) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ Oil Spill ท่า 4, 5
25) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ Oil Spill ท่า 6, 7
26) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ โรงปั๊ มจ่ายน ้ามันทางเรื อ
27) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ ไฟไหม้ ท่า 4, 5
28) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ ไฟไหม้ ท่า 6, 7
29) แผนการจัดการอุบตั ิการณ์ Truck Loading
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[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

บทที่ 7

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

กำรปฏิบัตหิ ลังเหตุเพลิงไหม้ สงบแล้ ว

หลังเหตุเพลิงไหม้ สงบลงแล้ ว
7.1 แผนบรรเทาทุกข์ซงึ่ ดาเนินการต่อเนื่องจากภาวะเหตุเพลิงไหม้
7.2 แผนปฏิรูปฟื น้ ฟู
7.3 การแถลงข่าว
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

7.1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนกำรบรรเทำทุกข์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อรองรับความเสยหายที่เกิดขึ ้นจากเหตุฉกุ เฉินร้ ายแรงที่สงบแล้ ว และเป็ นการปฏิบตั ิต่อเนื่องจากขันตอน
้

ปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุ
กำรปฏิบัติ
-

ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น โรงพยาบาล หรื อหน่วยกู้ภยั

-

สารวจ ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบตั ิงานและรายงานสถานการเพลิงไหม้

-

การรายงานตัวของพนักงานและกาหนดจุดนัดพบของบุคลากร

-

การค้ นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย

-

การเคลื่อนย้ ายผู้ประสบภัยจากอุบตั ิเหตุไปยังศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ

-

การดาเนินงานไม่ให้ ระบบการรับจ่ายหยุดชะงัก

-

การสรุ ปรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบตั ิงาน

โดยมีผ้ หู น้ าที่มอบรับผิดชอบโดยตรง ดังนี ้
หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบ

ผู้ดำเนินกำร

1. ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง

หัวหน้ าทีมประสานงานและประชาสัมพันธ์ และพนักงาน
ร่วมทีม

2. สารวจ ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบตั ิงาน

หัวหน้ าทีมฟื น้ ฟูและบรรเทาทุกข์ และพนักงานร่วมทีม

3. การรายงานตัวของพนักงานและบุคลกรทุกฝ่ ายและ
กาหนดจุดนัดพบ

หัวหน้ าทีมจุดรวมพล/อพยพ และพนักงานร่วมทีม

4. การค้ นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย (ถ้ ามี)

หัวหน้ าทีมสนับสนุน, ทีมปฐมพยาบาล และพนักงานร่วมทีม

5. การเคลือ่ นย้ ายผู้ประสบภัยจากอุบตั ิเหตุ

หัวหน้ าทีม ปฐมพยาบาล และพนักงานร่วมทีม

6. การดาเนินงานไม่ให้ ระบบการรับจ่ายหยุดชะงัก

หัวหน้ าทีมควบคุมระบบ/ตัดแยกระบบ และพนักงานร่วมทีม

7. การสรุปรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบตั ิงาน

หัวหน้ าทีม ศูนย์ควบคุมฯ และทีมประชาสัมพันธ์
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7.2

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนกำรฟื ้ นฟูบูรณะ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อกาหนดแนวทางการฟื น้ ฟูอาคารสถานที่ทีเกิดความเสียหายจากเหตุฉุกเฉิ น / อุบตั ิการณ์ ภายหลัง

จากที่ ได้ ดาเนิ นการตามแผนอุบัติการณ์ แล้ ว จนกว่าจะมีการยกเลิกเหตุฉุกเฉิ นและพนักงานสามารถกลับมา
ปฏิบตั ิงานได้ ตามปกติ
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) คลังน ้ามันศรี ราชา มีหน้ าที่ ที่จะต้ องดาเนินการ จัดการฟื น้ ฟูธุรกิจในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ ้นภายในคลังฯ และไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ดงั เดิม จึงได้ กาหนดแนวทางการฟื น้ ฟูหลังการเกิด
เหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างปกติ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสร้ างความมัน่ ใจแก่ชุมชน
หน่วยงานราชการ
กำรปฏิบัติ
1. ผจ.คน.ศร. ร่ วมกับ ผจ.ซค., ผจ.ผ.บป. และพนักงานที่รับผิดชอบ ประเมินสถานการณ์ ทุกพื ้นที่ และ
รายงานต่อผู้ควบคุมเหตุฉกุ เฉิน ตามลาดับ เพื่อตัดสินใจสัง่ ให้ ดาเนินการต่อไป
2. กรณีที่ไม่สามารถจ่ายผลิตภัณฑ์นา้ มัน ให้ กับลูกค้ าได้ ผจ.คน.ศร. แจ้ งฝ่ ายศูนย์ บริ หารรับคาสัง่ ซื ้อ
และลูกค้ าสัมพันธ์ (ORC) ในการจัดแผนการแก้ ไขบริ การลูกค้ าที่เข้ ามารับผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ ให้ มีผลกระทบ ทังนี
้ ้
ลูกค้ าสามารถไปรับผลิตภัณฑ์ได้ ที่ คลังจาหน่ายของ ปตท. ใกล้ เคียง / ทัว่ ประเทศ
3. ผจ.ผ.ปก. ติดต่อประสานงานหน่วยงานปฏิบตั ิการจัดหาฯ (ปห.) เพื่อดาเนินการปรับเปลี่ยนโปรแกรม
การจัดส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันไปที่จดุ อื่นๆ
4. ผจ.บก. ประสานงาน ฝ่ ายประกันภัยฯ เพื่อการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้น โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไข
ของกรมธรรม์ที่ทาไว้ กบั บริ ษัททิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
5. การฟื น้ ฟูร่างกายและจิตใจ กรณีที่ได้ รับบาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉินและจิตใจจะอยู่ภายใต้ การดูแลของ
คณะแพทย์จากโรงพยาบาลที่มีสญ
ั ญาการบริ การกับ ปตท. และภายใต้ เงื่อนไขของกรมธรรม์
6. ปตท.จะรับผิดชอบความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบตามความเป็ นจริ ง
ที่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมหรื อทรัพย์สินของ ปตท.
7. การลดผลกระทบและการฟื ้นฟูทางด้ าน อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม โดยมีการตรวจสอบสิ่งที่มี
ผลกระทบทางด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ที่มีผลกระทบต่อชุมชน
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8. การทาความสะอาด หลังจากสารเคมีหกรั่ วไหล/เพลิงไหม้ แล้ ว การทาความสะอาดบริ เวณโดยรอบ
ต้ องทาด้ วยความระมัดระวัง และผู้ปฏิบตั ิงานต้ องสวมชุดพร้ อมอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เครื่ องช่วย
หายใจพร้ อมหน้ ากาก, ถุงมือ, แว่นตากันสารเคมี, ชุดปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม หรื อชุดป้องกันสารเคมี
วิธีทำควำมสะอำด
1. ต้ องทาการแยกของเสียต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
- น ้าทิ ้งจากการดับเพลิง
- ของเสียที่เป็ นของเหลวและของแข็ง
- ของเสียที่ได้ รับจากการปนเปื อ้ น
- ภาชนะ/หีบห่อ ที่ไม่เสียหาย
2. ของเสียที่จะทิ ้งต้ องแน่ใจว่าปลอดภัย ส่วนสารเคมีที่อยู่ในสภาพดี ไม่ชารุ ดเสียหายให้ ดาเนินการแยก
เก็บ
3. กรณีที่สารเคมีหกล้ นหรื อรั่วไหล ให้ ใช้ วสั ดุดดู ซับ เช่น ทราย ขี ้เลื่อยที่จดั เตรี ยมไว้
4. กรณีของแข็งที่หกรั่วไหล (ฝุ่ นเหล็ก) ให้ ทาความสะอาดด้ วยเครื่ องดูดฝุ่ น หรื อใช้ ทรายชื ้นคลุกแล้ วใช้
พลัว่ ตัก กวาดพื ้นด้ วยแปรง
5. น ้าทิง้ ที่ผ่านการดับเพลิงแล้ ว เนื่องจากภาชนะ ถังเก็บ อาคารเก็บสารเคมีของคลัง ได้ ออกแบบให้ มี
เขื่อนกัน้ (BUND WALL) บ่อแยกกักไข เพื่อเก็บกักสารเคมี หรื อน ้าทิ ้งที่เกิดจากการดับเพลิง ก่อนไหลลงสู่แหล่งน ้า
น ้าทิ ้งที่ผ่านการดับเพลิงแล้ ว ต้ องทาการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งถ้ าผ่านมาตรฐานที่กาหนดจึงปล่อยทิ ้งลงสู่แหล่งนา้
สาธารณะได้
6. การแจ้ งเหตุต่อเจ้ าพนักงานของรัฐ ติดต่อ/ประสานงานเจ้ าพนักงานท้ องที่ เพื่อตรวจสอบ/วางแผน/
ขันตอนการท
้
าความสะอาด เพื่อให้ แน่ใจว่าไม่ก่อให้ เกิดปั ญหามลพิษต่ อสิ่งแวดล้ อม หรื ออันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชนเพิ่มเติม
7. กรณี มีนา้ ผสมสารเคมี เช่น โฟม, คราบนา้ มันให้ เปิ ดทางระบายนา้ เข้ าระบบบาบัดนา้ เสีย (Waste
water treatment) หรื อ กักเก็บไว้ ในคัน Dike
8. กรณีเศษวัสดุที่มีผลกระทบกับแหล่งดิน/แหล่งน ้า ให้ เก็บรวบรวมใส่ภาชนะหรื อถุงพลาสติกรวบรวมส่ง
บริ ษัทกาจัดสารเคมีวสั ดุอนั ตรายที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
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กรณีชุมชนใกล้ เคียงได้ รับผลกระทบจำกกำรเกิดเหตุฉุกเฉิน
1. กรณีชมุ ชนใกล้ เคียง ให้ จดั พนักงานทีมประชาสัมพันธ์ หรื อตัวแทนเข้ าตรวจสอบพื ้นที่ในรัศมีของการ
เกิดเหตุ ตามระยะรัศมีที่ได้ รับความเสีย ว่าได้ รับความเสียหายมากน้ อยเพียงใด
2. ประสานงานหน่วยเกี่ยวข้ องข้ างต้ น เพื่อเข้ าทาการตรวจสอบรักษาสุขภาพประชาชนในพื ้นที่ดงั กล่าว
ให้ ครบถ้ วน และพร้ อมทังชี
้ ้แจงการชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นร่ วมกับบริ ษัทประกันภัย
3. ให้ ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟื น้ ฟูบรู ณะขันต้
้ น
4. เข้ าร่ วมช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครั ฐ ในการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้
และดาเนินการนาส่งแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้ อง
5. ขนย้ ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย
6. สารวจความเสียหายและความต้ องการด้ านต่างๆ
7. การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริ มสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กลับคืนสูส่ ภาพปกติโดยเร็ ว
8. ปรับปรุ งซ่อมแซมแก้ ไขความเสียหายให้ กลับคืนสูส่ ภาพปกติ
9. รักษาความสงบเรี ยบร้ อยของพื ้นที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถานีตารวจ
กรณีท่ อี ำคำรได้ รับควำมเสียหำยหำยจนใช้ ปฏิบัตงิ ำนไม่ ได้
ในระหว่างเกิ ดเหตุฉุก เฉิ น ซึ่งท าให้ พ นัก งานไม่ส ามารถปฏิ บัติใ นพื น้ ที่ หรื อ ในอาคารส านัก งานได้ ให้
ดาเนินการ ดังนี ้
1. จัดหาสถานที่ปฏิบตั ิงานชัว่ คราว โดยผู้บญ
ั ชาการเหตุฉุกเฉิน สัง่ การให้ พนักงานที่มีหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน
เพื่อการบริ หารจัดการงานอย่างต่อเนื่อง ไปปฏิบตั ิที่สถานที่ปฏิบตั ิงานสารองคามที่กาหนดในตาราง ดังนี ้
ระดับ
เหตุการณ์
1
2
3-4

สถานที่ปฏิบตั ิงานสารอง
คลังน ้ามันศรี ราชา (อาคารที่ไม่ได้ รับ
ความเสียหาย), คลังก๊ าซเขาบ่อยา
คลังก๊ าซเขาบ่อยา
คลังก๊ าซบ้ านโรงโป๊ ะ
ศูนย์ปฏิบตั ิการชลบุรี

แผนจัดเตรี ยมสถานที่
ปฏิบตั ิงานสารอง
แผนรองรับ BCM
แผนรองรับ BCM
แผนรองรับ BCM
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หน่วยงานที่ต้องไป
ปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานปฏิบตั ิการ
หน่วยงานบริ การขาย
หน่วยงานปฏิบตั ิการ
หน่วยงานบริ การขาย
หน่วยงานปฏิบตั ิการ
หน่วยงานบริ การขาย
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2. ประการทางสื่อ หรื อช่องทางการสื่อสาร เช่น ระบบกระจายเสียงตามสาย Email เป็ นต้ น เพื่อให้
ผู้รับบริ การ หน่วยงานราชการ และผู้เข้ ามาติดต่อทัว่ ไป ได้ ทราบถึงสถานที่และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
กำรติดต่ อประสำนงำน
1. ผจ.บก. ประสานงานหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม และฝ่ ายประกันภัยและบริ หาร
ทรัพย์สินเข้ ามาดาเนินการให้ ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบทังในเบื
้
้องต้ นและในระยะยาว
2. ผจ.ซค. ประสานงานฝ่ ายวิศวกรรมและซ่อมบารุ ง และติดต่อบริ ษัทผู้รับเหมาเพื่อดาเนินการทาความ
สะอาดและเร่ งดาเนินการซ่อมแซมเครื่ องจักรอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ กลับเข้ าสู่สภาพที่พร้ อมจ่ายผลิตภัณฑ์ให้ ลกู ค้ าใน
ระยะเวลาอันสัน้ โดยจะคานึงถึงคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ซึง่ จะไม่กระทบต่อลูกค้ า
และชุมชนค้ างเคียง
3. การเริ่ มปรับปรุ งหรื อการเปิ ดดาเนินการในเบื ้องต้ น จะอยู่ในการตัดสินใจของผู้บริ หารระดับสูง
4. การเริ่ มซ่อมแซม/ปรั บปรุ ง/การเปิ ดดาเนินการในเบื อ้ งต้ น หลังจากมีการสืบสวนหาสาเหตุการเกิ ด
อุบตั ิเหตุฉกุ เฉินแล้ ว และผู้มีอานาจของรัฐได้ อนุญาตแล้ ว โดยการตัดสินใจเป็ นไปตามอานาจหน้ าที่ ตามข้ อที่ 2
5. ผจ.บก. และ ผจ.ส่วนคลังฯ ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ เช่น จังหวัด ,
เทศบาล, ทหาร, ตารวจ และอื่นๆ
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กำรแถลงข่ ำว
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ผ้ ูสื่อข่าวและผู้นาชุมชนท้ องถิ่ น ได้ รับข่าวที่ ถูกต้ องทันต่อเหตุการณ์ และเพื่ อเป็ นการชี แ้ จง

ประชาชน บริ เวณใกล้ เคียงที่เกิดเหตุให้ ทราบ โดยผ่านผู้สื่อข่าวประจาชุมชนท้ องถิ่นนันๆ
้
ผู้รับผิดชอบ
 ผู้บญ
ั ชาการเหตุฉกุ เฉิน คน.ศร. หรื อผู้บญ
ั ชาการเหตุฉุกเฉิน มอบหมาย จะเป็ นผู้แถลง และตอบคาถาม
ของนักข่าว
 เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย มีหน้ าที่เตรี ยมร่ างแถลงข่าวโดยความเห็นชอบของผู้บญ
ั ชาการเหตุฉุกเฉิน เพื่อ
แถลงข่าวในพื ้นที่
กำรปฏิบัติ
1. สามารถแถลงข่าวได้ เมื่อได้ ข้อเท็จจริ ง หรื อเมื่อได้ ข้อเท็จจริ งหลังจากเหตุการณ์สงบ แต่ทงนี
ั ้ ้ข่าวนัน้
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก ปอน.
2. ต้ องกระทาด้ วยความสุภาพ ให้ เกียรติ และเคารพในหน้ าที่ความรับผิดชอบ
3. ต้ องคานึงถึงสิ่งที่ควรทา และประเด็นหลักสาหรับการให้ ข้อมูลเบื ้องต้ น และสิ่งที่ไม่ควรทาดังนี ้
ประเด็นหลักสำคัญกำรให้ ข้อมูลเบือ้ งต้ น





เวลาที่เกิดเหตุ
จุดที่เกิดเหตุ
ลักษณะของอุบตั ิเหตุ
สถานการณ์ปัจจุบนั (ควบคุมได้ แล้ ว, มาตรการ
ความปลอดภัยที่มี โดยแสดงถึงความพร้ อม)
 ความเสียหาย (เบื ้องต้ น) เช่น ผลต่อการปฏิบตั ิงาน
มีการเตรี ยมแก้ ไขอย่างไร, ผู้บาดเจ็บหรื อผู้เสียชีวิต
และการดาเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
 การให้ ข่าวสาร ควรเป็ น “การรายงานสถานการณ์”
 การดาเนินการเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ ้น
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โดยคำนึง


ต้ องรวบรัด ไม่ให้ ขา่ วสารถึงแผนงานในระยะยา



ต้ องคานึงถึงความถูกต้ อง
ถ้ อยแถลงควรเป็ นรู ปธรรม
ต้ องเป็ นความจริ ง
ไม่ควรคาดเดา
ไม่ควรระบุตวั บุคคล
ไม่แสดงความคิดเห็นแตกต่างไปจากร่ างที่
เตรี ยมไว้
ไม่กล่าวคาว่า “ไม่มีความคิดเห็น” หรื อ “ไม่
ทราบ”








แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

4. ศูนย์ บญ
ั ชาการเหตุฉุกเฉิน ต้ องส่งข่าวที่แถลงให้ ผ้ ูจดั การส่วนประชาสัมพันธ์ , ผู้บญ
ั ชาการเหตุ
ฉุกเฉิน สายปฏิบตั ิการคลังหรื อผู้บญ
ั ชาการเหตุฉุกเฉิน ปอน. ตรวจสอบเอกสารการแถลงข่าว เพื่อป้องกันการ
แถลงข่าวที่ขดั แย้ งกัน
ตัวอย่ ำงเอกสำรแถลงข่ ำว
กระผมนาย
ขอเรี ยนว่าตามที่ได้ เกิดเหตุการณ์

ผู้จดั การส่วนคลังน ้ามันศรี ราชา บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
นา้ มันรั่วไหล / เพลิงลุกไหม้

ขึ ้นที่

บริ เวณ T-104

เป็ นเหตุให้ มี

ผู้บาดเจ็บ หรื อ เสียชีวิต จานวน 1 คน นัน้ บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ขอเรี ยนชี ้แจงให้ ทราบว่า บริ ษัท
ปตท.จากัด (มหาชน) สามารถควบคุมสถานการณ์ ดงั กล่าวได้ แล้ ว โดยหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินของ บริ ษัท
ปตท.จากัด (มหาชน) ร่ วมกับ
การใช้

หน่วยราชการที่เกี่ยวข้ อง

ผงเคมีแห้ ง / น ้ายาขจัดคราบน ้ามัน

ช่วยกัน

และมีการระดมรถ

ดับเพลิง / ขจัดคราบน ้ามัน โดย
ดับเพลิงหรื อเรื อปฏิบตั ิการ

เข้ า

ระงับเหตุจนเหตุการณ์ดงั กล่าวเข้ าสูภ่ าวะปกติ
ส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุ เพลิงไหม้ / นา้ มันรั่วไหล

ครัง้ นี ้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดโดยขณะนี ้

บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้ จริ งอยู่ ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับประชาชนนัน้
จากรายงานเบื ้องต้ น ประชาชนที่อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงไม่ได้ รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากในช่วงเกิดเหตุ
พนักงาน บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน)

ที่คลังน ้ามันนา้ มันศรี ราชา

ได้ ช่วยกันระงับเหตุฉุกเฉินเบื ้องต้ น

ป้องกันไม่ให้ เหตุการณ์ ลุกลามขยายออกไปจากสถานที่เกิ ดเหตุจนกระทั่งหน่วยสนับสนุนของส่วนราชการมา
ช่วยเหลือ ส่วน

ผู้บาดเจ็บหรื อเสียชีวิต จานวน 1

นัน้ ในเบิ ้องต้ นทางคลังได้ ติดต่อโรงพยาบาล อ่าวอุดม

มารับคนเจ็บ เนื่องจากได้ มีข้อตกลงร่ วมระหว่าง ปตท.และทางคลังฯ จะได้ ติดตามความคืบหน้ าต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ครัง้ นี ้ บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่และผู้เกี่ยวข้ องทุก
คนตลอดจนประชาชนใกล้ เคียงที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการระงับเหตุครัง้ นี ้ให้ เป็ นไปด้ วย
ความรวดเร็ วราบรื่ นและปลอดภัยและขอย ้าว่านโยบายเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อมเป็ นนโยบาย
ที่ บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ได้ ให้ ความสาคัญและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตลอดมา
หมำยเหตุ ข้ อความที่ขีดเส้ นใต้ สามารถแก้ ไขได้ ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และพื ้นที่เกิดเหตุ

Page 61

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

แบบฟอร์ ม
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[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
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[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
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[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แบบรำยงำนกำรแถลงข่ ำว
คลังนำ้ มันศรี รำชำ บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
1. เหตุกำรณ์ โดยสังเขป
เหตุการณ์เกิดขึ ้น วันที่
สถานที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์
สถานการณ์ ขณะนี ้
2. ควำมเสียหำยเบือ้ งต้ น
2.1 การบาดเจ็บ








2.2 การเสียชีวิต







2.3 ทรัพย์สินเสียหาย 


เดือน

พ.ศ.

เวลา

ไม่มีผ้ บู าดเจ็บในขณะนี ้
บาดเจ็บเล็กน้ อย จานวน
คน  บาดเจ็บสาหัส จานวน
พนักงาน สังกัดหน่วยงาน
จานวน
แรงงานจ้ างเหมา
จานวน
บริ ษัท
จานวน
บุคคลภายนอก
จานวน
ขณะนี ้อยู่โรงพยาบาล
สาเหตุ / การบาดเจ็บ
ไม่มีผ้ เู สียชีวิตในขณะนี ้
เสียชีวิต จานวน
คน
เนื่องจาก
จานวน
พนักงาน สังกัดหน่วยงาน
จานวน
แรงงานจ้ างเหมา
จานวน
บริ ษัท
จานวน
บุคคลภายนอก
จานวน
ขณะนี ้อยู่
กาลังอยู่ในระหว่างการประเมินราคา
สิ่งที่เสียหาย

น.
.
.
.

คน
คน
คน
คน
คน
.
.

คน
คน
คน
คน
คน
.
.
.
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

3. สำเหตุของอุบัตเิ หตุ
จากการตรวจสอบเบื ้องต้ น พบว่าเกิดจาก

.
.

4. กำรควบคุมและระงับเหตุ
เมื่อเริ่ มเกิดเหตุ
ในขณะนี ้

.
.
.

5. แนวทำงป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบต่อประชาชน

.
.
.

ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ ปตท.

.

การป้องกันมิให้ เกิดอุบตั ิเหตุซ ้า

.
.
.
.
.

จัดทาโดย

ผู้อนุมตั ิโดย
(

ตาแหน่ง
วันที่
เวลา

)
.
/

/

.
น..

(
ตาแหน่ง
วันที่
เวลา

Page 66

)
.
/

/

.
น..

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แบบฟอร ์มรายงานจุดรวมพล คลังน้ ามันศรีราชา
วันที่ : ______/______/______ สถานที่จุดรวมพล : ________________________________





ประกาศภาวะฉุ กเฉิ น

จุด / อาคาร

ยอดประจา
อาคาร

ยอดรวมมา
ปฏิบต
ั ิงาน

หลังยกเลิกภาวะฉุ กเฉิ น

ยอดรวมมา
รายงานตัว

คิดเป็ น%

หมายเหตุ

้ นศรีราชา
 อาคารสานักงาน คลังนามั
้ น
 อาคารลานถังนามั
้ น
 อาคารท่าเรือนามั
 อาคารซ่อมบารุง
้ น
 อาคารโรงจ่ายนามั
 อาคารโรงจ่ายรถไฟ
 บริเวณจุดอื่นๆ (ระบุ)
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

สรุปจานวนผู ม
้ ารายงานจุดรวมพล……………คน

 มีผูบ้ าดเจ็บ/ป่ วย จานวน................คน
 ไม่มีผูบ้ าดเจ็บ / ป่ วย

 ครบ (รวมจานวนพนักงานที่ ลา / ปฏิบต
ั ิงานภายนอก)
่ มารายงานตัว)
 ขาด .....................คน (ไม่ทราบสาเหตุทีไม่
ลงนาม : ……………………………………….
หัวหน้าทีมจุดรวมพล
วันที่ _____/_____/_____
หมายเหตุ : แบบฟอร ์มสาหรับหัวหน้าทีมจุดรวมพล แจ ้งรายงานใหศ้ ูนย ์บัญชาการเหตุฉุกเฉิ น
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

่ ป
แบบฟอร ์มรายชือผู
้ ฏิบต
ั ิงาน คลังน้ ามันศรีราชา
วันที่ : ______/______/______ หน่ วยงาน : _______________________________ อาคาร : ______________________________





ประกาศภาวะฉุ กเฉิ น

หลังยกเลิกภาวะฉุ กเฉิ น

ลาดับ

สถานะการรายงานตัว
่
ชือ-นามสกุ
ล

รหัส

มา
รายงาน
ตัว

ไม่มารายงานตัว
ลา
หยุด

ปฏิบต
ั ิงาน
นอก
สถานที่

ไม่มา
รายงาน
ตัว

หมายเหตุ
ประจาทีม

หมายเหตุ : แบบฟอร ์มสาหรับผูร้ บ
ั ผิดชอบประจาแผนกแจ ้งรายงานพนักงานในสังกัด เพื่อส่งใหจ้ ด
ุ รวมพล
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

ภำพ
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[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำพที่_1.1.1 Layout ลำนถัง-ท่ ำเรื อนำ้ มัน
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำพที่_1.1.2 แผนที่เส้ นทำงเข้ ำคลัง
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำพที่_1.1.3 Layout ลำนถังนำ้ มัน
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำพที่_1.1.4 รู ปตำแหน่ ง Hydrant พืน้ ที่เขตปฏิบัตกิ ำร
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำพที่_1.1.5 แผนผังนำ้ มันผลิตภัณฑ์
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำพที่_1.1.6 แผนผังแสดงที่ตัง้ คลังนำ้ มันศรี รำชำ
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำพที่_6.1 ระบบรำงระบำยนำ้ มัน คลังนำ้ มันศรี รำชำ
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำพที่_6.1 ระบบรำงระบำยนำ้ มัน คลังนำ้ มันศรี รำชำ (ต่ อ)
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 1.1 อำคำรสำนักงำน คลังนำ้ มันศรี รำชำ
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 1.1 พืน้ ที่อำคำรสำนักงำน คลังนำ้ มันศรี รำชำ
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 1.1 พืน้ ที่อำคำรสำนักงำน คลังนำ้ มันศรี รำชำ

Page 80

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 1.1 พืน้ ที่อำคำรสำนักงำน คลังนำ้ มันศรี รำชำ
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 1.2 โครงสร้ ำงสำยบังคับบัญชำ คลังนำ้ มันศรี รำชำ
นายสมนึก ก ัลยาณสุโข
ผจ.คน.ศร.

ั บูรณศล
ิ สุนทร
สุทธิชย
ผจ.ผ.ปก.C

สมบัต ิ บุญย ้อย

ปรินทร์ วิเศษเขตรการณ์

อรรณพ สุวรรณลพ

ชรินทร์ กลิน
่ นิล

ชุมศักดิ์ ศรีรัตนกูล

สุรพงษ์ นิยมญาติ

นายก ังวาฬ ร ักจะโป๊ะ
ผจ.ผ.ปก.A

ิ เผือกสะอาด
บุญเชด
ผจ.ผ.ปก.B

พีรพงษ์ บุญญาธน
สวัสดิ์
ธงไชย จันทรังษี

กฤษฏากร สร ้อยทอง
ธวิช เพ็งอินทร์
ปกรณ์ ภาคธรรม

ดิเรก ธรรมวิรย
ิ ะวัฒน์
สมศักดิ์ แก ้วดวงเล็ก

สุรวุฒ ิ วัฒนศัพท์
กลสวัน โอวาท
สิทธิชาติ สวัสดินาม

สอาด กิตติสงวน
สรพงษ์ บุญชู
พีรเดช อรุณรัตน์

พรหมเมศ บุญละม ้าย

ชัชวาล ทุมวัน

ศุธาทร แทวกระโทก

มาโนช ประสาทดูเบ
รุง่ ศักดิ์ หอมแขก

พิษณุ ศรีพรหม
ศักดินา ศรีสงคราม
อานั ฐ จุม
่ หัวโทน

ธีระ บุญโรจน์

วิสท
ุ ธิ์ กระจ่างโลก
ผจ.ผ.ปก.D

ธวัช พึง่ หลวง
ศุภชาติ ศรีสช
ุ าติ
ิ รุง่ ศรี
สุชน
สมชาย โยรภัตร

เข็มทอง สุวรรณกนิษฐ ์
ผจ.ผ.บข.

ชาญณรงค์ สุเทพภักดี
ั พัชรวิวรรธน์
วิชย
สุวารี อินทวงศ์
ประเสริฐ ไชยชนะ
ั ติ์ บุญสรรค์
พงษ์สน

ศรายุทธ ศรีมันตะ

ปรับปรุ ง : 1 กุมภาพันธ์ 57
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 1.3 แผนผังอำคำรเก็บขยะอันตรำย คลังนำ้ มันศรี รำชำ
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 1.3 แผนผังอำคำรเก็บขยะอันตรำย คลังนำ้ มันศรี รำชำ
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 4.1 ประวัตริ ำยชื่อพนักงำนอบรมดับเพลิง
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 4.1 ประวัตริ ำยชื่อพนักงำนอบรมดับเพลิง
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 4.1 ประวัตริ ำยชื่อพนักงำนอบรมดับเพลิง
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 4.2 ประวัตริ ำยชื่อพนักงำนอบรมกำรปฐมพยำบำล
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 4.2 ประวัตริ ำยชื่อพนักงำนอบรมกำรปฐมพยำบำล
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 4.2 ประวัตริ ำยชื่อพนักงำนอบรมกำรปฐมพยำบำล
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 4.2 ประวัตริ ำยชื่อพนักงำนอบรมกำรปฐมพยำบำล
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 5.1 หมำยเลขโทรศัพท์ ตดิ ต่ อกรณีฉุกเฉิน
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

1.1 หมำยเลขโทรศัพท์ กลุ่มผู้บริหำร และ พนักงำน ปตท.
1.1.1 กลุ่มผู้บริหำร ปตท. สนญ. และพระโขนง
ลำดับ

ชื่อ-นำมสกุล

รูป

ตำแหน่ง

ภำยใน

เบอร์โทรศัพท์
ภำยนอก

มือถือ

เบอร์โทรสำร

1

นายชวลิต พันธ์ทอง

รธน.

3755, 3756

02-537 3755

081-836 0462

02-537 3757

2

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

ผคน.

7941, 7942

02-397 7941

089-200 5564

02-239 7944

3

นายกุลศักดิ์ กาญจนาลัย

ผจ.ปกน.

7909, 7925

02-239 7909

081-836 6451

02-239 7936

4

นายไชยันต์ ปราบนคร

ผจ.ปภน.

7301

02-239 7301

089-202 6781

02-239 7311

5

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์

ผจ.วซน.

7501, 7502

02-239 7501

081- 174 2941

02-239 7533

6

นายวรพันธุ์ สุริยะ

ผจ.ปส.

7953

02-239 7953

081-836 0490

02-239 7950

7

นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ

ผจ.มปญ.

2461, 2462

02-537 2461

089-969 4843

02-537 2471
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

1.1.2 กลุ่ม ผู้บริหำร และพนักงำน คลังนำ้ มันศรี รำชำ (คน.ศร.)
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ ง

ภำยใน

เบอร์ โทรศัพท์
ภำยนอก

มือถือ

1
2
3
4
5
6

นายสุรัฐ เจียมเลิศวิวฒ
ั น์
นายสมนึก กัลยาณสุโข
นายกังวาฬ รักจะโป๊ ะ
นายบุญเชิด เผือกสะอาด
นายสุทธิชยั บูรณศิลสุนทร
นายวิสทุ ธิ์ กระจ่างโลก

ผจ.ปอน.
ผจ.คน.ศร.
ผจ.ปก.กะ A
ผจ.ปก.กะ B
ผจ.ปก.กะ C
ผจ.ปก.กะ D

5301

038-493 710-1

038-493710-1

5501

038-355 241

081-174 2896

7

นายเข็มทอง สุวรรณกนิษฐ์

ผจ.ผ.บข.

5561

8
9
10
11
12
13

นายสมบัติ บุญย้ อย
นายอรรณพ สุวรรณลพ
นายชริ นทร์ กลิ่นนิล
นายปริ นทร์ วิเศษเขตการณ์
นายสุรพงษ์ นิยมญาติ
นางสุมนั ตา พิมพ์รัตน์

พ.เทคนิคคลัง
จป.คน.ศร.
พ.เทคนิคคลัง
วิศวกร
วิศวกร
พ.ธุรการ
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SMS

ลำดับ

เบอร์ โทรสำร
038-439 725 ต่อ 5302

081-174 2972








038-351 090
038-493 725 ต่อ 5561

081-174 2895



038-354 226

5510

038-493725 ต่อ 5510

089-969 6961

5549

038-493725 ต่อ 5549

086-817 7772

5503

038-493725 ต่อ 5503

089-938 3033

5507

038-493725 ต่อ 5507

085-258 1119

038-493 725 ต่อ 5522

5505

038-493725 ต่อ 5505

081-915 0606

5506

038-493725 ต่อ 5506

081-925 1340








5526, 5527
5526, 5527
5526, 5527

084-283 2426
038-355 242
038-493 725 ต่อ 5526

5526, 5527

081-174 2892
081-174 8541

038-355 241

038-493 725 ต่อ 5500

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

1.1.3 กลุ่ม ผู้บริหำร ปอน. และพนักงำนที่เกี่ยวข้ อง
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์
ภำยนอก

ภำยใน

มือถือ

นายสุรัฐ เจียมเลิศวิวฒ
ั น์
นายสมนึก กัลยาณสุโข
นายคงศักดิ์ ไทยวงษ์
จ่าเอกโกศล ภูวไนยวีรพงศ์
นายพัลลภ มังกรชัย
นายสุธน ชาญสมร
นายเษก เย็นใจ
ร.ต.ต.ศักดา พูลสวัสดิ์

ผจ.ปอน.
ผจ.คน.ศร.
ผจ.คก.ขบ.
ผจ.คก.บป.
ผจ.บก.
ผจ.บจ.
ผจ.ซค.

5301

038-493 710-1

038-493710-1

5501

038-355 241

081-174 2896

5329

038-400 424

081-174 2902

5680

038-241 046

081-174 2766

5304

-

081-836 0430

6030, 6058

038-676 058

089-961 2585

5460

-

ผจ.ปร.

5378

038-493 711

ผจ.ปก.กะ A คน.ศร.
ผจ.ปก.กะ B คน.ศร.
ผจ.ปก.กะ C คน.ศร.
ผจ.ปก.กะ D คน.ศร.

5526, 5527

12

นายกังวาฬ รักจะโป๊ ะ
นายบุญเชิด เผือกสะอาด
นายสุทธิชยั บูรณศิลสุนทร
นายวิสทุ ธิ์ กระจ่างโลก

13

นายเข็มทอง สุวรรณกนิษฐ์

ผจ.ผ.บข.คน.ศร.

5561

14

นายอิสระ หงษ์ สกุล

ผจ.ปก.กะ A คก.ขบ.

5354, 5356

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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5526, 5527
5526, 5527

SMS

ลำดับ

เบอร์ โทรสำร
038-439 725 ต่อ 5302

081-861 5634









089-969 4885



038-493725 ต่อ 5302

084-283 2426

038-493 725 ต่อ 5500

081-174 2972






038-351 090
038-493 725 ต่อ 5561

081-174 2895



038-354 226

038-493 721

081-174 3058



038-493 725 ต่อ 5355

038-355 242
038-493 725 ต่อ 5526

5526, 5527

081-174 2892
081-174 8541

038-355 241
038-400 424
038-241 047
038-493725 ต่อ 5318
038-676 035
038-493725 ต่อ 5463

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ-นำมสกุล
นายณรงค์ชยั ทิวะทรัพย์
นายสุรสิทธิ์ จาเนียรศรี
นายชัยยุทธ โตใจ
นายดุสิต ดอนพรม
นายณรงค์ จานงค์ผล
นางธิภาวรรณ กาญจนบรรเทิง
นายจิตติ ถาวรกิจ
นายมานพ ธัญญะสิทธิ์
นายสุนทร กิตติกิจเจริ ญ
นายนคร บุรีเทศน์
นายสมชาย เพิ่มศรี บรู สุข
นายบุญเจริ ญ ฉันทราวดี
นายสมภพ สุขพัลลภรัตน์
นายสมบัติ บุญย้ อย
นายชริ นทร์ กลิ่นนิล
นายอรรณพ สุวรรณลพ
นายธรรมวัฒน์ จารุ สนั ติกาญจน์

ตำแหน่ ง
ผจ.ปก.กะ B คก.ขบ.
ผจ.ปก.กะ C คก.ขบ.
ผจ.ปก.กะ D คก.ขบ.
ผจ.ผ.ปข.คก.บป.
ผจ.ผ.รซ.คก.บป.
ผจ.ผ.บข.คก.บป.
ผจ.ผ.อส.บก.
ผจ.ผ.บป.บก.
ผจ.ผ.บผ.บก.
ผจ.ผ.ดพ.บก.
ผจ.ผ.ปจ.บจ.
ผจ.ผ.บข.บจ.
ผจ.ผ.วภ.
พ.เทคนิคคลัง
พ.เทคนิคคลัง
จป.คน.ศร.
จป.คก.ขบ.
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วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

เบอร์ โทรศัพท์
ภำยนอก

ภำยใน

มือถือ

5354, 5356

038-493 721

081-969 4886

5355, 5336

038-355 242

086-083 2739

5355, 5336

038-493 7201

081-174 2814

5606

038-241 041

089-606 9676

5606

-

081-174 3051

5603

038-705 495

081-174 3197

5435

038-493 725 ต่อ 5435

081-174 2740

5468

038-493 725 ต่อ 5468

089-969 4882

5312

038-493 725 ต่อ 5312

089-969 4910

5503, 5504

038-493 725 ต่อ 5503

081-174 8542

6031

038-676 031

081-174 8540

6032

038-676 032

081-174 8539

5331

038-493 725 ต่อ 5331

084-387 3721

5510

038-493 725 ต่อ 5510

089-969 6961

5503

038-493 725 ต่อ 5503

089-938 3033

5549

038-493 725 ต่อ 5549

086-817 7772

5313

038-493 725 ต่อ 5313

080-271 0620

SMS

ลำดับ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)



















เบอร์ โทรสำร
038-493 720
038-493 725 ต่อ 5355
038-241 041
038-241-047
038-493 725 ต่อ 5435
038-493 725 ต่อ 5318
038-676 035
038-676 035
038-493 725 ต่อ 5484
038-493 720

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

ชื่อ-นำมสกุล

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

นายณรงค์ บัวเพ็ชร
นายปริ นทร์ วิเศษเขตการณ์
นายสุรพงษ์ นิยมญาติ
นางสาวธนปติ ชุมนุมมณี
นายปรัชญ์ บุญเสนอ
นายคมสัน แย้ มบุบผา
นายนิติ ปุรินทราภิบาล
นางสาวอาริ ยา นาวาเจริ ญ
นางสุมนั ตา พิมพ์รัตน์
นางสาวระพีพรรณ ดารงเกียรติศกั ดิ์
นายสิทธิเจตน์ วีระนรพานิช
นายมณฑล แพทอง
นายธานี วงศ์ทิม
นายภัทรพงษ์ มะหะหมัด

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ตำแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์
ภำยนอก

ภำยใน

มือถือ

จป.คก.บป.
วิศวกร คน.ศร.
วิศวกร คน.ศร.
วิศวกร คก.ขบ.
วิศวกร คก.บป.
วิศวกร ซค.

5615

038-241 050

089-245 7955

5507

038-493 725 ต่อ 5507

085-258 1119

5505

038-493 725 ต่อ 5505

081-915 0606

5482, 5356

-

084-640 7114

-

-

089-421 1182

5400

038-493 725 ต่อ 5400

081-174 2898

วิศวกร ซค. /QSHE-MR

5456

038-493 725 ต่อ 5456

080-560 4518

พ.บริหารความปลอดภัย

5461

038-493 725 ต่อ 5461

081-983 5568

พ.ธุรการ
พ.บริ หารพัสดุ
พนักงานพัสดุ
พ.ความปลอดภัย
QSHE-MR
QSHE-MR

5506

038-493 725 ต่อ 5506

081-925 1340

5311

-

085-165 6137

5470

038-493 725 ต่อ 5470

081-936 3176

5389

038-493 725 ต่อ 5389

081-859 0002

5306

-

-

6038, 6034

038-676 038

089-764 7114
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SMS

ลำดับ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
















เบอร์ โทรสำร
038-241 047
038-493 725 ต่อ 5484

038-493 733
038-493 721
038-676 035

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

1.2 หมำยเลขโทรศัพท์ หน่ วยงำนรำชกำร และภำครั ฐ
ลำดับ

แจ้ งเหตุ

กำรติดต่ อ
วิทยุ UHF

รหัสเรี ยก

หมำยเลขติดต่ อ

1.

COMMAND ROOM (CRM)
อาคารสานักงานพระโขนง

-

-

7777
02-239 7777
(7778, 7779)
(02-239 7778, 02-249 7779)

2

ห ้องควบคุมคลังน้ามันศรีราชา

7

139

5555,
038-355 242
( 5500, 038-355 242 )

3

ห ้องควบคุมคลังก๊าซเขาบ่อยา

7

โชติชว่ ง 4

5333,
038-493 720
( 5355, 038-493 721 )

4

ห ้องควบคุมคลังก๊าซบ ้านโรงโป๊ ะ

9

โรงโป๊ ะ

5600
038 241 044

5

้ นทางรถไฟ
สถานี สูบถ่ายนามั

2

รถไฟ 1

5558

6

บ ้านพักพนักงาน ปตท.
บ ้านโรงโป๊ ะ

7

รักษาการณ์ 1 บ ้านพัก

7668 - 9 ต่อ 1666
038 704 094 - 9

7

่
ศูนย ์สือสาร
(ขอใช ้วิทยุ VHF ข่าย 2 และ UHF ข่าย
3)

3

ศูนย ์สื่อสาร

1111, 2222, 3333, 4444
0 2537 2555, 0 2537 8844, 0 2537 8855
(266, 0 2537 2666)
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Check

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

1.3 หมำยเลขโทรศัพท์ หน่ วยงำนใกล้ เคียง
ลำดับ

หน่ วยงำน

1.

สถานี ตารวจภูธรแหลมฉบัง

2

ฉุกเฉิน

เบอร์ โทรศัพท์ ตดิ ต่ อ
ตำแหน่ ง
หมำยเลขติดต่ อ

สถำนที่

191

ผู ้กากับการสถานี ตารวจฯ

T. 038-490 555, 038-490 557

98 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โรงพยาบาลอ่าวอุดม

-

ผู ้อานวยการโรงพยาบาลฯ

T. 038-351 010

188/36 หมู่ 6 สุขม
ุ วิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรี
ราชา ชลบุรี 20230

3

โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร ์

-

ผู ้อานวยการโรงพยาบาลฯ

4

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

1719

ผู ้อานวยการโรงพยาบาลฯ

T. 038-491 888, 038-491 872
F. 038-491 878
T. 038-259 999
F. 038-259 999

107 หมู่ 10 ถ.สุขม
ุ วิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 20230
301 หมู6
่ ถ.สุขม
ุ วิท 143 อ.บางละมุง จ.
ชลบุรี 20150

5

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

-

ผู ้อานวยการโรงพยาบาลฯ

T. 038-770 200, 038-317 333
F. 038-770 213

90 ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี

6

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

-

ผู ้อานวยการโรงพยาบาลฯ

T. 038-320 300
F. 038-312 963

8 ซอย แหลมเกตุ ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี

7

โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา

-

ผู ้อานวยการโรงพยาบาลฯ

T. 038-320 200
F. 038-311 008

290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

8

เทศบาลนครแหลมฉบัง

-

นายกเทศบาลนครแหลมฉบัง

T. 038-400 808-19
F. 038-311 008

9

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานจังหวัด

-

99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
18/1 ข ้างที่ว่าการอาเภอศรีราชา ต.ศรี
ราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

10

สานักงานการขนส่งทางน้าที่ 6 (ชลบุรี) (กรมเจ ้าท่า)

-

11

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

-

Page 99

กรมสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงานจังหวัด
หัวหน้าสานักงานการขนส่ง
ทางน้าที่ 6 (ชลบุรี)

T. 038-311 305, 038-322 502
T. 038-378 346-8
F. 038-278 349

57/6 ถ.พาสเถตรา ต.บางปลาสร ้อย อ.
เมือง จ.ชลบุรี 20000

T. 0-3827-4124 , 0-3827-4125
F. 0-3827-6851

97/125 หมู่ที่ 1 ถ.สุขม
ุ วิท ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

1.4 หมำยเลขโทรศัพท์ หน่ วยงำนประธำนชุมชน และคณะกรรมกำรชุมชน
ลำดับ

ตำแหน่ ง / ชุมชน

ชื่อ-นำมสกุล

เบอร์ โทรศัพท์ ตดิ ต่ อ
SMS
หมำยเลขติดต่ อ

จุดรวมพล

1.

ประธานชุมชนบ ้านทุ่ง

นายวิศิษฐ ์ พุทรตรัส



081-865 7681

ที่ทาการชุมชนบ ้านทุ่ง

2

ประธานชุมชนบ ้านอ่าวอุดม

นางสุนันท ์ เสียงดัง



086-829 0604

วัดใหม่เนิ นพยอม

3

ประธานชุมชนวัดมโนรม

นายสมศักดิ ์ ถนอมรอด



089-833 3311

ที่ทาการชุมชน/วัดมโนรม

4

ประธานชุมชนตลาดอ่าวอุดม

นายเสถียร เอกจรัสภิวฒ
ั น์



087 137 3077

ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ทต.
แหลมฉบัง

5

ประธานชุมชนบ ้านแหลมฉบัง

นายอัมพร คชรัตน์



081-578 4760

วัดแหลมฉบัง(เก่า)

6

ประธานชุมชนบ ้านนาเก่า

นายสรวิศ สังข ์แดง



081-863 1155

-

7

้ บั
ประธานชุมชนบ ้านเขานาซ

นายไพบูลย ์ กัญญาคา



085-386 8510

-

8

ประธานชุมชนหมู่บ ้านแหลมทอง

นางสายัณ อุบล



081-982 8072

-

9

ประธานชุมชนบ ้านห ้วยเล็ก

นายนเรศ บุญครอง



086-825 7771

-

10

ประธานชุมชนบ ้านชากยายจีน

นายสุวรรณ์ทอง คาภูมี



081-430 9535

รร.บ ้านชากยายจีน และสนาม
ฟุตบอลข ้างศาลาประชาคม

11

ประธานชุมชนวัดพระประทานพร

นางสมเพลิน สีเกิด



081-687 9247

-
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 5.2 กำรสร้ ำงกลุ่มและส่ ง SMS ฉุกเฉิน
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

เข้ า www.smartmessaging.ais.co.th
User : PTTOIL10@0847512894 PW. : pttoil10

วิธีกำรส่ ง SMS
1. Click เข้ ำหัวข้ อ “กำรสร้ ำงแคมแปญ” / กำรส่ ง SMS แบบถึงผู้รับ / ส่ งข้ อควำม

2.

ไปที่ช่องตำมข้ อ 2 ตำมภำพ พิมพ์ ข้อควำมที่ต้องกำรส่ ง
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
3.

Click สมุดโทรศัพท์

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

เพื่อเลือกกลุ่มผู้รับ

4. Click เลือกกลุ่มผู้รับ “ผจ.คน.ศร.+ผจ.แผนก+จป.คลังนำ้ มันศรี รำชำ”
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

5.
6.
7.
8.

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

เลือก “ข้ อควำมปกติ”
ใส่ หมำยเลขมือถือผู้ส่ง หรือ ข้ อควำม , อำยุข้อควำม
เลือก “ส่ งทันที”
เสร็จสิน้ กำรส่ ง...

------****------

สร้ างรายชื่อกลุม่ ว่า “ผจ.คน.ศร.+ผจ.แผนก+จป. คลังนำ้ มันศรี รำชำ”
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
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[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

รายชื่อในบัญชีรายชื่อกลุม่ ฯ ทังหมด
้
12 คน ดังนี ้
-

ผจ.ส่วน 1 คน

-

ประจาส่วน 5 คน

-

จป.คลัง 1 คน

-

ผจ.แผนก 5 คน
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[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
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[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 6.3 แนวทำงปฏิบัตกิ รณีถูกขู่วำงระเบิด
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 6.4 รำยกำรอุปกรณ์ ดับเพลิง โฟม
ข้ อมูลถังผลิตภัณฑ์ คลังนำ้ มันศรีรำชำ
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

√

400

106-B

√

450

107

√

450
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900

AR-AFFF

AFFF

Protein

Foam (L)

√

(L)

AR-AFFF

√

Water

AFFF

Flow Rate (LPM)

106-A

360

Protein

ระยะ เวลำ(ปี )

29

ปริมำณโฟมในรถ
Mobile Foam (L)

้
่ อ
ยีห

√

จำนวน

Flow Rate (LPM)

103-R

Flow Rate (LPM)

√

√

AR-AFFF

4,000

AFFF

4,000

600

Protein

2527

15

ปริมำณโฟมในรถ
Foam Trailer

ISUZU
No.5

√

จำนวน

√

103

Flow Rate (LPM)

200

AR-AFFF

400

AFFF

1984

√

Protein

TOYOTA
No.4

Engin Fire Pump

400

102-B

2

3

ชนิดโฟม

√

√

2,000

ปริมำณน ้ำ/
โฟม

3,800

5,000

6

ชนิดโฟม

2,300

400

340

ชนิดโฟม

รถด ับเพลิง

1984

√

จำนวน

17500

Mobile Foam

ISUZU
No.3

102-A

Flow Rate (LPM)

จำนวน
4

ชนิดโฟม

Foam Trailer

400

่
ชือ

Eletic Fire Pump

Fixed
momit
or
Water

Fixed Momitor Foam

ปริมำณโฟมบริเวณ
Fixed momitor
Foam (L)

Flow Rate (M³Hr)

Fire Water Pump

จำนวนน ้ำสำรองในคล ัง(M³)

อุปกรณ์ ดับเพลิง (ประจำคลังนำ้ มันศรี รำชำ)

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

รำยกำรโฟม (ประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ)
ยี่ห้อ

ปริมำณ
(L)
Protein

ชนิดโฟม
AFFF

AR-AFFF

HI-EX 2%

จุดจัดเก็บ

อำยุกำร
เก็บ

NATIOAL FOAM

13,000

√

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

2548

3M Light Water

4,200

√

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

2548

3M Light Water

2,600

√

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

2545

Universal Pluss

400

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

3M Light Water

200

√
Synthetic
Foam

Ansulite

760

3%

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

Universal Gold

152

Angus Fire

550

3M Light Water
3M Light Water

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

2550

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

1983

√

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

1992

220

√

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

152

√

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

400

√

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

3,000

√

อาคารจอดรถดับเพลิง No.3

Universal Gold

120

√

อาคารปั๊ มจ่ายเรือ

Universal Gold

120

√

TRUK จ่ายน ้ามันทางรถยนต์

3M Light Water

120

√

TRUK จ่ายน ้ามันทางรถยนต์

Universal Gold

200

√

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

Universal Gold

400

√

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2

1992

3M Light Water
3M Light Water
Universal Gold
3M Light Water
3M Light Water
Universal Gold
Universal Gold
NATIOAL FOAM
3M Light Water
3M Light Water
Universal Gold
Universal Gold
3M Light Water
3M Light Water

400
100
95
3,600
3,800
7,800
1,600
7,800
4,000
379
38
38
40
40

√
√

อาคารจอดรถดับเพลิง No.2
ข้ างอาคารจอดรถดับเพลิง No.1
ข้ างอาคารจอดรถดับเพลิง No.1
อาคารจอดรถดับเพลิง No.1
อาคารจอดรถดับเพลิง No.1
ท่าเรือ คศ.
ท่าเรือ SEA BERTH
หน้ าอาคารพัสดุลานถัง
TRUCK จ่ายน ้ามันทางรถยนต์
อาคารปั๊ มน ้ามัน
หน้ าอาคารจ่ายรถยนต์
หน้ าบ่อ API
ท่าเรือ คศ.
ท่าเรือ คศ.

1992

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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1983

1983
2553
2553

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1
ยี่ห้อ
3M Light Water
3M Light Water
Angus Fire
Angus Fire
Universal Gold
รวม

ปริมำณ
(L)
Protein
40
40
50
50
200
400

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ชนิดโฟม
AFFF

AR-AFFF

HI-EX 2%

จุดจัดเก็บ
ท่าเรือ SEA BERTH
ท่าเรือ SEA BERTH
รถไฟ
รถไฟ
หลังอาคารปั๊ มจ่ายเรือ
หลังถัง T-104

√
√
√
√
√

57,104
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อำยุกำร
เก็บ

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ข้ อมูลถังผลิตภัณฑ์ นำ้ มัน (ประจำคลังนำ้ มันศรีรำชำ)

11.00

44.00

√

√

4

√

T-62

FO

15.9 mml.

11.00

44.00

√

√

4

√

T-63

LSD

4.134 mml.

10.66

23.20

√

√

4

√

T-64

ULR

4.134 mml.

10.66

23.20

√

√

4

√

T-65

JET-A1

15.9 mml.

14.60

38.10

√

3

√

T-66

ULG

15.9 mml.

14.60

38.10

√

√

2

√

T-67

ULG

15.9 mml.

14.60

38.10

√

√

2

√

T-68

COND

15.9 mml.

14.60

38.10

√

√

2

√

T-69

FO

15.9 mml.

14.60

38.10

√

√

2

√

T-70

JET-A1

15.9 mml.

14.60

38.10

√

3

√

T-71

FO

31.8 mml.

14.57

54.90

√

√

6

√

T-72

FO

31.8 mml.

14.57

54.90

√

√

6

√

T-73

HSD

31.8 mml.

14.64

53.34

√

√

√

6

√

T-74

HSD

19.08 mml.

17.07

38.10

√

√

√

4

√

T-75

FO

47.70 mml.

17.07

62.16

√

√

10

√

T-76

FO

47.70 mml.

17.07

62.16

√

√

10

√

T-77

ULR

15.9 mml.

14.63

38.10

√

√

6

√

T-78

CRUDE

71.55 mml.

20.00

70.00

√

√

9

√

T-79

FO

71.55 mml.

20.00

70.00

√

√

9

√

T-80

HSD

71.55 mml.

20.00

70.00

√

√

9

√

T-81

CRUDE

71.55 mml.

20.00

70.00

√

√

9

√

T-82

HSD

20.67 mml.

15.00

44.00

√

√

6

√

T-83

HSD

20.67 mml.

15.00

44.00

√

√

6

√

T-84

HSD

70.0 mml.

20.00

70.00

√

9

√

T-101

SLOP
TANK

0.536 mml.

4.57

6.09

√

-

-

T-102

GSH-91

0

10.77

11.62

√

√

1

√

T-103

FO

5.58 mml.

10.77

11.62

√

√

1

√

T-104

SLOP
TANK

0.795 mml.

4.57

6.09

√

-

-

T-105

ETHANOL

0

6.09

9.75

√

√

-

-

T-106

GSH-95

0

9.09

9.75

√

√

-

-

T-108

B-100

0.147 mml.

2.10

6.10

√

-

-

-

-

T-109

B-100

0.584 mml.

3.00

9.00

√

-

-

-

-

T-110

B-100

0.583 mml.

3.00

9.00

√

-

-

-

-

T-111

Pre Drain

3.59 mml.

10.77

11.62

√

1

√

√

√

√

√
√

√

√
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AR-AFFF

Foam Dam

15.9 mml.

ชนิดโฟม
ปริมำณ
โฟมใน
ถ ังที่
จ ัดเก็ บ

AFFF

จานวน

FO

ฝาถัง

T-61

IFR& ALU
Dome Roof

Dime
ter(m
)

Horizontal

High
(m)

In- Floating
Roof

Volume
(L)

Floating
Roof

Product

Cone Roof

หมำยเล
ขถ ัง

ขอบถัง

Foam
Chamber
Protein

Cooling
Ring

ชนิดถ ัง

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ข้ อมูล Bay จ่ ำย นำ้ มันทำงรถยนต์
้ ที่
พืน

Load
จำนวน
BAY
8

TOP
Load
√

bottom
Load

Fixe Foam

กว ้าง
(m)

ยาว(m)

Cooling
Water

27.5

48

√

ชนิดโฟม

Spay
Foam

จานวน
Zone

จานวนโฟม
ในถังระบบ
Fixe (L)

√

1

4000

Protein

AFFF

ARAFFF

√

ข้ อมูล Pump House จ่ ำยเรือ
้ ที่
พืน
pumpจำนวน

กว ้าง
(m)

ยาว
(m)

11

12.5

40

Cooling
Water

Fixe Foam

ชนิดโฟม

Spay
Foam

จานวน
Zone

จานวนโฟม
ในถังระบบ
Fixe (L)

Protein

AFFF

ARAFFF

-

1

-

-

-

-

√

ข้ อมูล Pump House จ่ ำยนำ้ มันทำงรถยนต์
้ ที่
พืน

Fixe Foam

pumpจำนวน

กว ้าง
(m)

ยาว(m)

Cooling
Water

12

16

18

√

ชนิดโฟม

Spay
Foam

จานวน
Zone

จานวนโฟม
ในถังระบบ
Fixe (L)

Protein

AFFF

ARAFFF

-

1

-

-

-

-

ข้ อมูล Pump House จ่ ำยนำ้ มันทำง THAPP LINE
้ ที่
พืน

Fixe Foam

pumpจำนวน

กว ้าง
(m)

ยาว(m)

Cooling
Water

2

13

22

√

ชนิดโฟม

Spay
Foam

จานวน
Zone

จานวนโฟม
ในถังระบบ
Fixe (L)

Protein

AFFF

ARAFFF

√

1

379

-

√

-

LINE นำ้ กับโฟม อำคำร Pump Thapp Line ใช้ Line เดียวกัน
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แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ข้ อมูล Pump House สูบ-ถ่ ำยนำ้ มันดิบทำงรถไฟ
้ ที่
พืน
pumpจำนวน

กว ้าง
(m)

ยาว(m)

Cooling
Water

5

8

14

√

Fixe Foam

ชนิดโฟม

Spay
Foam

จานวน
Zone

จานวนโฟม
ในถังระบบ
Fixe (L)

-

1

-
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Protein

AFFF

AR-AFFF

-

-

-

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
คลังนำ้ มันศรี รำชำ
รหัสเอกสำร : S-คน.ศร.-04-1001 ประกำศใช้ ครัง้ ที่ : 1

[บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

วันที่ : 3 มีนำคม พ.ศ.2557

ภำคผนวก 6.5 แผนกำรจัดกำรอุบตั กิ ำรณ์
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คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-68)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
14.595 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
38.1 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,140 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

แก้ ไข ครั้งที่ 1

รูปภาพแสดง T-68 และถ ังรอบข้าง

Condensate
450,000 BBLS

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
7,410
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
14,450

°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-69
T-64

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง
พลประจารถ

พลประจารถ

No. 1
HYD - 29

No. 2

ผูเห็
้ นเหตุการณ์
ช่วยดับเพลิง

ช่วยดับเพลิง

N

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง

2

T-68
1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

HYD - 35

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-69)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
14.595 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
38.1 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,140 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

FO5(380)
450,000

Flash Point

60

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
7,410
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
11,115

รูปภาพแสดง T-69 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-68
T-70

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
4,113 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N
พลประจารถ

พลประจารถ
No. 1
No. 2

HYD - 30
่ ยดับเพล ิง
ชว
ผูเห็
้ นเหตุการณ์

่ ยดับเพล ิง
ชว

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง

2

T-69
1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่
ผูเหตุ
้
การณ์

HYD - 36

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-70)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Cone roof
14.595 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
38.1 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,140 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

JET-A1
450,000

Flash Point

38

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
7,410
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
11,115

รูปภาพแสดง T-70 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-69
T-67

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N
ผูเห็
้ นเหตุการณ์

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง

T-70

3

2

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

1

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr
่ ยดับเพลิง
ชว

สถำนที่

่ ยดับเพลิง
ชว
พลประจารถ
No. 2

พลประจารถ
No. 1

HYD - 37

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-71)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
14.655 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
54.9 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
2,366 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

แก้ ไข ครั้งที่ 1

รูปภาพแสดง T-71 และถ ังรอบข้าง

HSD0.005%
450,000 BBLS

Flash Point

66

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
15,379
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
23,069

°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-72
T-73

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง

HYD - 27

HYD - 29

รถด ับเพลิง

N

ช่วยดับเพลิง
ช่วยดับเพลิง

No. 1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

5

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4

6

T-71

No. 2

Hydrand

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

3

1

HYD - 79

พลประจารถ พลประจารถ

2

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่
ผูเห็
้ นเหตุการณ์
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M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-72)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
14.655 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
54.9 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
2,366 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
15,379
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
23,069

รูปภาพแสดง T-72 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-71
T-74

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N

HYD - 30

ช่วยดับเพลิง

No. 1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

พลประจารถ

18
19
19
10
17
9

4"

รถด ับเพลิง

5

6

No. 2

4

ช่วยดับเพลิง

1

18

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

พลประจารถ

T-72

Hydrand

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

3

2

Fixed Monitor
No. 4

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-73)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

cold roof
14.63 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
พืน้ ที่เต็มฝำถัง

จัดทำโดย
ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

แก้ ไข ครั้งที่ 1

HSD

53.34 เมตร
Flash Point
2,235 ตำรำงเมตร

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
4.10
9,163
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
6
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
1,700
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
6,655
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 30 นำที
198
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที

3%

ลิตร/นำที
หัว
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.

275 ลิตร/นำที
8,247 ลิตร

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 30 นำที(รถ4คันเข้ ำFoam chamber)

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม
ไฟไหม้ เต็มถัง

14,528 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ต่ อนำที

14,092 ลิตร/นำที • เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม
0 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

0 ลิตร/นำที • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 50 นำที )

705 ลบ.ม. • ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-73

นำ้ ยำโฟม ( 50 นำที )

21,792

ลิตร

แหล่งที่มำของโฟม
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

อัตตราการฉีด

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

ลิตร

436 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

แหล่ง

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร/นำที

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
11,821 ลิตร/นำที
11,748 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

Application rates
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที

Class II
BBLS
°C

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
6.5
14,528
จำนวนรถดับเพลิง
5
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
705
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที
3%
436
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
21,792

T-71
T-72

รูปภาพแสดง T-73 และถ ังรอบข้าง

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

• ใช้ รถดับเพลิง 5 คัน

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่ล ้เต็มถัง

TA-84

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-74

650

Thappline

1,200

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ
MT. D-021

450
450

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N

ptt#3

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง TOP

25
25
78
78
57

ptt#1

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง TOP

2½"

1
4
1
4
4

1

TOP
อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 872 M³/Hr

M³ / Hr

สถำนที่

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jatty)

900

หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-74)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Cone roof
17.069 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
38.1 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,140 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

HSD B7
450,000

Flash Point

52

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
7,410
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
11,115

รูปภาพแสดง T-74 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-72
T-78

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง
x
x
x
x
x

ช่วยดับเพลิง

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ช่วยดับเพลิง
No. 1
No. 2

HYD - 24

N

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

พลประจารถ

พลประจารถ

Hydrand

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

4"

รถด ับเพลิง

4

1

3

T-74
2

HYD - 7

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

x

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-75)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
17.069 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
62.16 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,033 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
19,715
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
29,573

รูปภาพแสดง T-75 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-79
T-76

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N
ช่วยดับเพลิง
x

HYD - 21
x

x

x

x

x

x

x

x

x

E

x

x

x

x

x

x

x

x

พลประจารถ

x

x

x

x

x

LIN

x

พลประจารถ
ผูเห็
้ นเหตุการณ์

x

x

x

FEN
CE

x

No. 1

ช่วยดับเพลิง

6

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

No. 2

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

5

7

4"

รถด ับเพลิง

3

4

T-75

8

2

9
10

Hydrand

1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

HYD - 18

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-76)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
17.069 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
62.16 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,033 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

FO2 0.5%
450,000

Flash Point

66

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
19,715
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
29,573

รูปภาพแสดง T-76 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-75
T-80

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
4,113 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง
x x
x x x x x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HYD-23

N

x

x

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

8

9
HYD-20

7

4"

T-76

6

10

รถด ับเพลิง
พลประจารถ
ช่วยดับเพลิง
No. 1

x

x

1
x

x

2
4

ผูเห็
้ นเหตุการณ์
พลประจารถ
No. 2
ช่วยดับเพลิง

HYD-74

x

5

x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

3

HYD-22

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**

8

หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-77)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
14.63 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
38.1 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,140 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

G-Base-2
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
7,410
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
14,450

รูปภาพแสดง T-77 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-65
T-66

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N

HYD-40
ช่วยดับเพลิง

No. 2
STANDBY
พลประจารถ

4

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

5

3

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

T-77
6

2

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

1
พลประจารถ
ช่วยดับเพลิง

Hydrand

No. 1

HYD-81

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

HYD-45

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-78)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
20 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
70 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,848 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

แก้ไข ครั้งที่ 1

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
25,012
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
48,774

รูปภาพแสดง T-78 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
T-74
3,972 ลิตร/นำที
T-79,81
7,476 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย นำย

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-78,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-78
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-79

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

Esso

N

TPX

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

8
8
7
7
9
5
6

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส
ptt#2

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

ptt#1

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-79)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
20 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
70 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,848 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
25,012
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
48,774

รูปภาพแสดง T-79 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-75
T-78

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

N

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง

ptt#2
ptt#1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่
Esso

TPX

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-80)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
20 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
70 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,848 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
7,476 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

จัดทำโดย

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
25,012
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
48,774

รูปภาพแสดง T-80 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
T-81, 79
7,476 ลิตร/นำที

ไฟไหม้ เต็มถัง

ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

Application rates

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

3,738 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-80

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-80
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-79

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ
MT. D-021

450
450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

ptt#1

N
Esso

2
20
2
19
3
1
20

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง
TPX

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
1
2
1
1
1

4
4
2

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

ptt#2

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-81)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
20 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
70 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,848 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
25,012
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
48,774

รูปภาพแสดง T-81 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
T-80
3,738 ลิตร/นำที
T-78,79
7,476 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-81,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-81
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-88

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-79

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง

TPX

รถด ับเพลิง

ptt#2
ptt#1

N

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

5
5
4
4
2
6
3

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส
Esso

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-82)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
15 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
44 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,520 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

แก้ ไข ครั้งที่ 1

รูปภาพแสดง T-82 และถ ังรอบข้าง

HSD0.005%
450,000 BBLS

Flash Point

66

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
9,880
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
14,820

°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-70
T-83

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
4,113 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
Hydrand

x

x

รถด ับเพลิง

x

x

N

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5

6

19
19
10
17
9

1

T-83

2

HYD-13

5

T-82

4"

รถด ับเพลิง

4

3

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

6

สถำนที่
ผูเห็
้ นเหตุการณ์
่ ยดับเพลิง
ชว

No. 1

HYD-12

1

HYD-11

18

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

2

HYD-10

HYD-14

HYD-16

HYD-15

x

3

พลประจารถ

18

4

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

่ ยดับเพลิง
ชว

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

No. 2
พลประจารถ

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-83)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
15 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
44 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,520 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

แก้ ไข ครั้งที่ 1

รูปภาพแสดง T-83 และถ ังรอบข้าง

HSD 0.05%
450,000 BBLS

Flash Point

60

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
9,880
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
14,820

°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-82
T-75

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
4,113 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
Hydrand

x

x

รถด ับเพลิง

x

x

N

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

5

6

3

2

5

HYD-13

4

T-82

พลประจารถ
No. 2

3

2
6

ช ่วยดับ เพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

HYD-12

HYD-11

1

4"

รถด ับเพลิง

1

T-83

4

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

HYD-10

No. 1

HYD-14

HYD-15
HYD-16

พลประจารถ

x

ช ่วยดับ เพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-84)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Internal Floating roof
20 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
70 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
113 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,847 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,623 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
4,030 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
3,610 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.48 ลบ.ม.

จัดทำโดย

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

HSD
450,000

Flash Point

52

รูปภาพแสดง T-84 และถ ังรอบข้าง

Class II
BBLS
°C

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
25,005 ลิตร/นำที
จำนวนรถดับเพลิง
7 คัน
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,213 ลบ.ม.
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที
3%
750.15 ลิตร/นำที
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที
3%
49 ลิตร/นำที นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
37,508 ลิตร
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)
980 ลิตร
ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม
T-67, 82,83
3,610 ลิตร/นำที
ไฟไหม้ เต็มถัง

ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

Application rates

25,005 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ต่ อนำที

24,255 ลิตร/นำที • เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที

750 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

4,030 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

3,610 ลิตร/นำที • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-68

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 50 นำที )

1,213 ลบ.ม. • ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-68

นำ้ ยำโฟม ( 50 นำที )

37,508

ลิตร

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-73

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-74

650

Thappline

1,200

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ
MT. D-021

450
450

*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N
TPX

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

89
38
89
90
13
38
39

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส
Esso

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

ptt#2

ptt#1

2½"

1
1
2
1
1
1

4
4
2

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-68)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
14.595 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
38.1 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,140 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

แก้ ไข ครั้งที่ 1

รูปภาพแสดง T-68 และถ ังรอบข้าง

Condensate
450,000 BBLS

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
7,410
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
14,450

°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-69
T-64

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง
พลประจารถ

พลประจารถ

No. 1
HYD - 29

No. 2

ผูเห็
้ นเหตุการณ์
ช่วยดับเพลิง

ช่วยดับเพลิง

N

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง

2

T-68
1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

HYD - 35

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-69)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
14.595 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
38.1 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,140 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

FO5(380)
450,000

Flash Point

60

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
7,410
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
11,115

รูปภาพแสดง T-69 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-68
T-70

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
4,113 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N
พลประจารถ

พลประจารถ
No. 1
No. 2

HYD - 30
่ ยดับเพล ิง
ชว
ผูเห็
้ นเหตุการณ์

่ ยดับเพล ิง
ชว

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง

2

T-69
1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่
ผูเหตุ
้
การณ์

HYD - 36

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-70)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Cone roof
14.595 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
38.1 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,140 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

JET-A1
450,000

Flash Point

38

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
7,410
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
11,115

รูปภาพแสดง T-70 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-69
T-67

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N
ผูเห็
้ นเหตุการณ์

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง

T-70

3

2

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

1

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr
่ ยดับเพลิง
ชว

สถำนที่

่ ยดับเพลิง
ชว
พลประจารถ
No. 2

พลประจารถ
No. 1

HYD - 37

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-71)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
14.655 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
54.9 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
2,366 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

แก้ ไข ครั้งที่ 1

รูปภาพแสดง T-71 และถ ังรอบข้าง

HSD0.005%
450,000 BBLS

Flash Point

66

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
15,379
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
23,069

°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-72
T-73

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง

HYD - 27

HYD - 29

รถด ับเพลิง

N

ช่วยดับเพลิง
ช่วยดับเพลิง

No. 1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

5

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4

6

T-71

No. 2

Hydrand

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

3

1

HYD - 79

พลประจารถ พลประจารถ

2

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่
ผูเห็
้ นเหตุการณ์

HYD - 28
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-72)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
14.655 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
54.9 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
2,366 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
15,379
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
23,069

รูปภาพแสดง T-72 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-71
T-74

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N

HYD - 30

ช่วยดับเพลิง

No. 1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

พลประจารถ

18
19
19
10
17
9

4"

รถด ับเพลิง

5

6

No. 2

4

ช่วยดับเพลิง

1

18

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

พลประจารถ

T-72

Hydrand

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

3

2

Fixed Monitor
No. 4

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-73)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

cold roof
14.63 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
พืน้ ที่เต็มฝำถัง

จัดทำโดย
ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

แก้ ไข ครั้งที่ 1

HSD

53.34 เมตร
Flash Point
2,235 ตำรำงเมตร

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
4.10
9,163
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
6
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
1,700
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
6,655
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 30 นำที
198
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที

3%

ลิตร/นำที
หัว
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.

275 ลิตร/นำที
8,247 ลิตร

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 30 นำที(รถ4คันเข้ ำFoam chamber)

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม
ไฟไหม้ เต็มถัง

14,528 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ต่ อนำที

14,092 ลิตร/นำที • เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม
0 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

0 ลิตร/นำที • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 50 นำที )

705 ลบ.ม. • ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-73

นำ้ ยำโฟม ( 50 นำที )

21,792

ลิตร

แหล่งที่มำของโฟม
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

อัตตราการฉีด

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

ลิตร

436 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

แหล่ง

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร/นำที

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
11,821 ลิตร/นำที
11,748 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

Application rates
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที

Class II
BBLS
°C

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
6.5
14,528
จำนวนรถดับเพลิง
5
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
705
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที
3%
436
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
21,792

T-71
T-72

รูปภาพแสดง T-73 และถ ังรอบข้าง

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

• ใช้ รถดับเพลิง 5 คัน

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่ล ้เต็มถัง

TA-84

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-74

650

Thappline

1,200

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ
MT. D-021

450
450

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N

ptt#3

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง TOP

25
25
78
78
57

ptt#1

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง TOP

2½"

1
4
1
4
4

1

TOP
อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 872 M³/Hr

M³ / Hr

สถำนที่

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jatty)

900

หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-74)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Cone roof
17.069 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
38.1 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,140 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

HSD B7
450,000

Flash Point

52

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
7,410
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
11,115

รูปภาพแสดง T-74 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-72
T-78

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง
x
x
x
x
x

ช่วยดับเพลิง

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ช่วยดับเพลิง
No. 1
No. 2

HYD - 24

N

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

พลประจารถ

พลประจารถ

Hydrand

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

4"

รถด ับเพลิง

4

1

3

T-74
2

HYD - 7

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

x

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-75)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
17.069 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
62.16 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,033 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
19,715
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
29,573

รูปภาพแสดง T-75 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-79
T-76

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N
ช่วยดับเพลิง
x

HYD - 21
x

x

x

x

x

x

x

x

x

E

x

x

x

x

x

x

x

x

พลประจารถ

x

x

x

x

x

LIN

x

พลประจารถ
ผูเห็
้ นเหตุการณ์

x

x

x

FEN
CE

x

No. 1

ช่วยดับเพลิง

6

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

No. 2

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

5

7

4"

รถด ับเพลิง

3

4

T-75

8

2

9
10

Hydrand

1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

HYD - 18

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-76)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
17.069 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
62.16 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,033 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

FO2 0.5%
450,000

Flash Point

66

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
19,715
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
29,573

รูปภาพแสดง T-76 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-75
T-80

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
4,113 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง
x x
x x x x x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HYD-23

N

x

x

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

8

9
HYD-20

7

4"

T-76

6

10

รถด ับเพลิง
พลประจารถ
ช่วยดับเพลิง
No. 1

x

x

1
x

x

2
4

ผูเห็
้ นเหตุการณ์
พลประจารถ
No. 2
ช่วยดับเพลิง

HYD-74

x

5

x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

3

HYD-22

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**

8

หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-77)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
14.63 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
38.1 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,140 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

G-Base-2
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
7,410
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
14,450

รูปภาพแสดง T-77 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-65
T-66

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N

HYD-40
ช่วยดับเพลิง

No. 2
STANDBY
พลประจารถ

4

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

5

3

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

T-77
6

2

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

1
พลประจารถ
ช่วยดับเพลิง

Hydrand

No. 1

HYD-81

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

HYD-45

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-78)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
20 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
70 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,848 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

แก้ไข ครั้งที่ 1

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
25,012
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
48,774

รูปภาพแสดง T-78 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
T-74
3,972 ลิตร/นำที
T-79,81
7,476 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย นำย

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-78,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-78
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-79

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

Esso

N

TPX

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

8
8
7
7
9
5
6

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส
ptt#2

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

ptt#1

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-79)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
20 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
70 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,848 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
25,012
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
48,774

รูปภาพแสดง T-79 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-75
T-78

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
3,320 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

N

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง

ptt#2
ptt#1

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่
Esso

TPX

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-80)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
20 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
70 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,848 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
7,476 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

จัดทำโดย

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
25,012
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
48,774

รูปภาพแสดง T-80 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
T-81, 79
7,476 ลิตร/นำที

ไฟไหม้ เต็มถัง

ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

Application rates

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

3,738 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-80

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-80
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-79

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ
MT. D-021

450
450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

ptt#1

N
Esso

2
20
2
19
3
1
20

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

4"

รถด ับเพลิง
TPX

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
1
2
1
1
1

4
4
2

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

ptt#2

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-81)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
20 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
70 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,848 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

crude
450,000

Flash Point

20

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
25,012
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
48,774

รูปภาพแสดง T-81 และถ ังรอบข้าง

BBLS
°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
T-80
3,738 ลิตร/นำที
T-78,79
7,476 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-81,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-81
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-88

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-79

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง

TPX

รถด ับเพลิง

ptt#2
ptt#1

N

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

5
5
4
4
2
6
3

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส
Esso

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-82)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
15 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
44 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,520 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

แก้ ไข ครั้งที่ 1

รูปภาพแสดง T-82 และถ ังรอบข้าง

HSD0.005%
450,000 BBLS

Flash Point

66

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
9,880
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
14,820

°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-70
T-83

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
4,113 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
Hydrand

x

x

รถด ับเพลิง

x

x

N

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5

6

19
19
10
17
9

1

T-83

2

HYD-13

5

T-82

4"

รถด ับเพลิง

4

3

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

6

สถำนที่
ผูเห็
้ นเหตุการณ์
่ ยดับเพลิง
ชว

No. 1

HYD-12

1

HYD-11

18

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

2

HYD-10

HYD-14

HYD-16

HYD-15

x

3

พลประจารถ

18

4

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

่ ยดับเพลิง
ชว

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

No. 2
พลประจารถ

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-83)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Floating roof
15 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
44 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
132 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
1,520 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,610 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
3,738 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
ตำมทิศทำงลม ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.23 ลบ.ม.
966

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

แก้ ไข ครั้งที่ 1

รูปภาพแสดง T-83 และถ ังรอบข้าง

HSD 0.05%
450,000 BBLS

Flash Point

60

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
9,880
จำนวนรถดับเพลิง
7
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 65 นำที
1,577
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 65 นำที
14,820

°C

ลิตร/นำที
คัน
ลิตร/นำที
ลิตร/นำที
ลบ.ม.
ลิตร

ลิตร

ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม

T-82
T-75

ไฟไหม้ เต็มถัง (ฝำจม)
Application rates

จัดทำโดย

นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
3,320 ลิตร/นำที
4,113 ลิตร/นำที
ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

25,012 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

ความต้องการใช้ Flow น้ าดับเพลิง

1,500

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

M³/hr

• เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

0 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

7,476 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 65 นำที )

1,577 ลบ.ม. • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-79,และถังข้ ำงเคียง

นำ้ ยำโฟม ( 65 นำที )

48,774

ลิตร

• ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-79
• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-81

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-78

650

T-80

650

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ

450

*ระว ังการเกิด Boil over
*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน
Flowทีต
่ ้องการ 1500 m³/hr ต ้องใช ้ปั๊ ม ptt ลานถังและ jatty 800 +900+ thai oil 675=2375m³/hr

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
Hydrand

x

x

รถด ับเพลิง

x

x

N

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

18
18
19
19
10
17
9

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส

5

6

3

2

5

HYD-13

4

T-82

พลประจารถ
No. 2

3

2
6

ช ่วยดับ เพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

2½"

1
2
2
1
1
1

4
4
4

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

HYD-12

HYD-11

1

4"

รถด ับเพลิง

1

T-83

4

ผูเห็
้ นเหตุการณ์

HYD-10

No. 1

HYD-14

HYD-15
HYD-16

พลประจารถ

x

ช ่วยดับ เพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ

รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

คลังนำ้ มันศรีรำชำ
Pre-Incident Plan (T-84)
ชนิดถัง
ควำมสู ง

Internal Floating roof
20 เมตร

เส้ นผ่ำศูนย์กลำง
70 เมตร
พืน้ ที่ Foam Dam(ระยะshall-Foam Dam 0.61)
113 ตำรำงเมตร
พืน้ ที่เต็มฝำถัง
3,847 ตำรำงเมตร
ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Fix system
Application rates
12.20
1,623 ลิตร/นำที
จำนวนหัวฉีดโฟมประจำถัง
9 หัว
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหัวฉีดโฟมประจำถัง
200 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
4,030 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
3,610 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 20 นำที
31.48 ลบ.ม.

จัดทำโดย

แก้ ไข ครั้งที่ 1

ชนิดนำ้ มัน
ปริมำณนำ้ มัน

HSD
450,000

Flash Point

52

รูปภาพแสดง T-84 และถ ังรอบข้าง

Class II
BBLS
°C

ไฟไหม้ เต็มพืน้ ที่ฝำถัง ใช้ ระบบ Mobil system
Application rates
25,005 ลิตร/นำที
จำนวนรถดับเพลิง
7 คัน
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็น
0 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง
0 ลิตร/นำที
นำ้ ดับเพลิง ที่ต้องใช้ ในกำรผสมโฟม 50 นำที
1,213 ลบ.ม.
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที
3%
750.15 ลิตร/นำที
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที
3%
49 ลิตร/นำที นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 50 นำที
37,508 ลิตร
นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ 20 นำที(รถ1คันเข้ ำFoam chamber)
980 ลิตร
ยุทธวิธีกำรหล่อเย็นถัง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
นำ้ ดับเพลิงสำหรับหล่ อเย็นถังข้ ำงเคียง (ไฟไหม้ เต็มถัง)
ขึน้ อยู่กบั ทิศทำงลม
T-67, 82,83
3,610 ลิตร/นำที
ไฟไหม้ เต็มถัง

ยุทธวิธีดบั ไฟ (ไฟไหม้ เต็มถัง)

Application rates

25,005 ลิตร/นำที • ดับไฟโดยฉีดโฟมเต็มพืน้ ที่

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ต่ อนำที

24,255 ลิตร/นำที • เปิ ดนำ้ Water spay ป้องกัน และ ถังข้ ำงเคียงด้ำนใต้ ลม

นำ้ ยำโฟม ต้ องใช้ ต่ อนำที

750 ลิตร/นำที • สู บถ่ ำยนำ้ มันออกจำกถังที่ไฟไหม้ เมื่อจำเป็ น

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังในลำนถัง

4,030 ลิตร/นำที • ระวังอันตรำยจำก หลังคำ และ ฝำถังที่จม

นำ้ ดับเพลิง สำหรับหล่อเย็นถังข้ ำงเคียง

3,610 ลิตร/นำที • ทันทีที่ฉีดโฟมให้ ปิดระบบนำ้ หล่ อเย็นถัง T-68

นำ้ ดับเพลิง ผสมโฟม ( 50 นำที )

1,213 ลบ.ม. • ทำกำรระดมฉีดโฟม เข้ ำถัง T-68

นำ้ ยำโฟม ( 50 นำที )

37,508

ลิตร

แหล่งที่มำของโฟม
แหล่ง
รถดับเพลิง No.1
รถดับเพลิง No.2
รถดับเพลิง No.3
รถดับเพลิง No.5
รถดับเพลิง No.6
รถดับเพลิง TOP
รถดับเพลิง ESSO
รถดับเพลิง TPX
โฟมสำรอง คน.ศร.
โฟมสำรอง MT

ปริมาณ

4,000 L
4,000 L
4,000 L
3,800 L
400 L
4,000 L
4,000 L
4,000 L
23,000 L
12,000 L
แหล่งที่มำของนำ้ ดับเพลิง

แหล่ง
บ่ อนำ้ ดับเพลิง (ลำนถัง)
นำ้ ทะเล (Jetty)
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

อัตตราการฉีด

วัสดุ - อุปกรณ์ ดบั เพลิง

2,300 LPM Foam Trailer No.1
อัตรำกำร 720 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.2
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,300 LPM Foam Trailer No.3
อัตรำกำร 2,000 LPM
2,400 LPM
2,400 LPM
7,500 LPM
แหล่งที่มำของปั๊มนำ้ ดับเพลิง
ปริมำณ (M³/Hr)
6,000 LPM
สถำนที่
2,000 LPM

ปริมำณ

5,000
Unlimit
2,000
unlimit
unlimit

• ใช้ รถดับเพลิง 7 คัน

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

PTT (ลำนถัง) 400x2
PTT (jetty) 450x2
Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)
Thai oil (นำ้ ทะเล)
Esso (นำ้ ทะเล)

800
900
675
675
455

อัตราการสูบถ่ายน้ ามัน
สูบถ่ายไปถังอืน
่
อัตรา (ลบ.ม./ชม)

ข ้อควรระวัง:กรณีไฟไหม่เต็มถัง

T-73

650

*ต ัดสินใจปฏิบ ัติในช่วงเวลาทีป
่ ลอดภ ัย (Determine safe time)

T-74

650

Thappline

1,200

*ไม่ใชโ้ ฟมมากเกินไป
้ ม
*ใชท
ี ด ับเพลิงกาล ังพลน้อย (Minimum manpower)

จ่ายเรือ
MT. D-021

450
450

*ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil เนือ
่ งจาก Pump jatty
้ เขา
Flow loss เนือ
่ งจากส่งแรงด ันนา้ ขึน

รูปภาพการเข้าระง ับเหตุ

การใช ้ Hydrand ก ับ รถด ับเพลิง
รถด ับเพลิง

N
TPX

Hydrand

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

89
38
89
90
13
38
39

้ ายสง
่ นา้ ด ับเพลิง
การใชส
Esso

4"

รถด ับเพลิง

1.รถดับเพลิง PTT#3(คน.ศร.)
2.รถดับเพลิง PTT#5(คน.ศร.)
3.รถดับเพลิง PTT#1(คก.ขบ.)
4.รถดับเพลิง PTT#2(คก.ขบ.)
5.รถดับเพลิง Thai oil
6.รถดับเพลิง Esso
7.รถดับเพลิง TPX

ptt#2

ptt#1

2½"

1
1
2
1
1
1

4
4
2

อ ัตตราการจ่ายนา้ ให้ก ับรถด ับเพลิง 1500 M³/Hr

สถำนที่

M³ / Hr

PTT (ลำนถัง)

800

PTT (jetty)

900

Thai oil (บ่ อนำ้ ดับเพลิง)

675

**ก่อนทาการใชร้ ถด ับเพลิงฉีดโฟม
ต้องร้องขอนา้ จาก Thaioil**
หมายเหตุ
รถด ับเพลิง Fixed

รถด ับเพลิง Mobile

Hydrant
หัวฉีดโฟมประจำถัง

รถดับเพลิง หน่วยราชการ
แหล่งทีม
่ าของรถดับเพลิง

จานวนโฟม

อัตตราการฉีด

1.รถดับเพลิงเทศบาลแหลมฉบัง

6000 L

4000 LPM

2.รถดับเพลิงพระยาสุรศักดิ์

2000 L

2000 LPM

3.รถดับเพลิงเทศบาลศรีราชา

2000 L

2000 LPM

เอกสารแนบ 2-20
แผนฉุกเฉินกรณีนามันรั่วไหลลงทะเล

แผนฉุกเฉินกรณี น้ ามันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
สารบัญแฟ้ม

สารบัญแฟ้ม
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดนา้ มันรั่ วไหลทางทะเล
ฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
************
ส่ วนที่ 1

ผังองค์กร

ส่ วนที่ 2

บทนำ

ส่ วนที่ 3

ข้อกำหนด

ส่ วนที่ 4

สัญญำณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ส่ วนที่ 5

กำรกระจำยข่ำวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ส่ วนที่ 6

หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ส่ วนที่ 7

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ส่ วนที่ 8

อุปกรณ์กำจัดครำบน้ ำมัน

ส่ วนที่ 9

พื้นที่สำคัญชำยฝั่งภำคตะวันออกของอ่ำวไทยตอนใน

ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่
ส่ วนที่

ข้อมูลประเมินสถำนกำรณ์

แผน Oil Spill ปอน.

10
11
12
13
14
15

การป้ องกันก่อนเกิดเหตุ
แผนขณะเกิดเหตุฉุกเฉิ นท่า 1
แผนขณะเกิดเหตุฉุกเฉิ นท่า 4,5
แผนขณะเกิดเหตุฉุกเฉิ นท่า 6,7
การฟื้ นฟูหลังเกิดเหตุ

5/6/2015

แผนฉุกเฉินกรณีนำ้ มันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
1.ผังองค์กร
กลับหน้าสารบัญ

ผู้บัญชำกำร (ON-SCENE COMMANDER)
1

ผจ. ปอน./ ผจ.คน.ศร. / ผจ.คก.ขบ.
ทีม ประเมินสถานการณ์ และประสานงาน
ผจ.แผนกวิศวกรรมความปลอดภัยฯ
ผจ.ปร.
2

3

หน่วย ปฏิบตั ิการ
ผจ.คน.ศร./ ผจ.คก.ขบ.

ทีม ปฏิบตั ิการทางทะเล
ผจ.ผ.ปก กะ คน.ศร.
3.1
ทีม ปฏิบตั ิการชายฝั่ง
3.2 ผจ.ผ.ปก กะ คก.ขบ.

ทีม ต้อนรับและประชาสัมพันธ์
4.1 ประชาสัมพันธ์ ปอน.

4.2

ทีม จัดซื้ อจัดจ้าง
ผจ.แผนกบริ หารทัว่ ไป

หน่วย สนับสนุนทางเทคนิค
5 ผจ.ซค./ ผ.คพ.

5.1

ทีม ซ่อมบารุ ง
กลุ่มเครื่ องกล/ไฟฟ้ า

ทีม อุปกรณ์ไฟฟ้ าและระบบสื่ อสาร

5.2 กลุ่มงานไฟฟ้ า

ทีม ดับเพลิง รปภ. และจราจร
4.3 ผจ.แผนกดับเพลิง

ทีม วิเคราะห์คุณภาพน้ ามัน
ผ.คพ./คค.
5.3

ทีม จัดกาลังพลสารองปฏิบตั ิการ

ทีม บริ การ อาหาร และ เครื่ องดื่ม

3.4 ผจ.แผนกข้อมูลผลิตภัณฑ์

4.4 ผจ.แผนกบริ หารทัว่ ไป

การแพทย์ และพยาบาล
5.4 พยาบาลประจาคลัง

3.3

ทีม กาจัดกากน้ ามัน
ผจ.แผนกอาคารสถานที่

4

หน่วย สนับสนุน
ผจ.บก.

ทีม ขนย้ายอุปกรณ์และยานพาหนะ

4.5 ผจ.แผนกอาคารสถานที่
ผูใ้ ห้ข่าว
ผูค้ วบคุมลาดับที่ 1 /ผูค้ วบคุมลาดับต่อไป
- เหตุเกิดที่ คก.ขบ. ห้องควบคุมท่าเรื อก๊าซ
เป็ นศูนย์บญั ชาการ
- เหตุเกิดที่ คน.ศร. ห้องควบคุมลานถังน้ ามัน
เป็ นศูนย์บญั ชาการ

แผน Oil Spill ปอน.

ทีม บันทึกเหตุการณ์และรวมพล

4.6 ผจ.แผนกข้อมูลผลิตภัณฑ์

5/6/2015

แผนฉุกเฉินกรณีนำ้ มันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
2.บทนำ
กลับหน้าสารบัญ

1. ภูมหิ ลังคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
1.1 ที่ต้งั สำนักงำน
เลขที่
50 หมู่ 3 ต.ทุ่งสุ ขลำ อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี
ตูไ้ ปรษณี ย ์
ตู ้ ปณ. 55 ปทฝ.แหลมฉบัง ศรี รำชำ ชลบุรี 20231
โทรศัพท์
(02) 537-2000 ต่อ 5301
(038) 493-710-1, 493-725 ต่อ 5301
โทรสำร
(02) 537-2000 ต่อ 5302
(038) 493-711, 493-725 ต่อ 5302
1.2 ภำรกิจ และกำรบริ หำรงำน
คลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออกเป็ นหน่วยงานหนึ่งของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) บริ หารงานโดย
ฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก หน่วยธุรกิจน้ ามัน ประกอบกิจการเก็บสารองผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีคลังน้ ามัน
และคลังก๊าซขนาดใหญ่ จานวน 2 คลัง และมีท่าเทียบเรื อขนาดใหญ่สาหรับขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จานวน 7 ท่า
มีการปฏิบตั ิงานต่อเนื่ อง 24 ชัว่ โมง บริ หารจัดการด้วยมาตรฐานสากล ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.2.1 คลังน้ ำมันศรี รำชำ
ตั้งอยู่ที่บำ้ นเลขที่ 123 หมู่ 2 ตำบลทุ่งศุขลำ อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ประมำณ 229 ไร่
ประกอบด้วย
ลำนถัง เป็ นสถำนที่ต้งั ถังน้ ำมันขนำดใหญ่
รู ปทรงกระบอก จำนวน 30 ถัง
มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 10-62 เมตร
ซึ่ งมีควำมจุสำรองผลิตภัณฑ์น้ ำมัน
รวมควำมจุท้งั หมด 680 ล้ำนลิตร

ท่ำเทียบเรื อ ประกอบด้วย
1.2.1.1 ท่ำเทียบเรื อเป็ นเกำะกลำงทะเล สำมำรถเทียบเรื อได้ท้ งั สองด้ำน ได้แก่ท่ำเที่ยบเรื อหมำยเลข 4
เทียบเรื อขนำด 80,000 ตัน ท่ำเทียบเรื อหมำยเลข 5 เทียบเรื อขนำด 20,000 ตัน โดยมีท่อขนส่ ง
น้ ำมันใต้ทะเลต่อมำยังคลังน้ ำมัน
- อัตราสู บถ่ายน้ ามันเตา (สู งสุ ด)

1,200 ม3/ชัว่ โมง (ด้วยท่อขนาด 12")

1.2.1.2 ท่ำเทียบเรื อต่อยื่นออกไปจำกชำยฝั่ง
(JETTY) เป็ นท่ำเทียบเรื อขนำดกลำง
มีท่ำเทียบเรื อหมำยเลข 6 เทียบเรื อ
ขนำด 6,000 ตัน และ ท่ำเทียบเรื อ
หมำยเลข 7 ขนำด 2,000 ตัน
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- อัตราสู บถ่ายน้ ามันเตา (สู งสุ ด)
400 ม3/ชัว่ โมง (ด้วยท่อขนาด 12")
สถำนี จ่ำยน้ ำมันทำงรถ
มีสถำนี จ่ำยน้ ำมันทำงรถบรรทุกน้ ำมันขนำดใหญ่ ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
จำนวน 10 หัวจ่ำย
สถำนี จ่ำยน้ ำมันทำงรถไฟ เพื่อรับ และสูบจ่ำยน้ ำมันดิบจำกรถไฟไปให้โรงกลัน่ ไทยออยล์ โดยทำงท่อ
สถำนี สูบถ่ำยน้ ำมันทำงท่อ เพื่อจ่ำยน้ ำมันส่งผ่ำนท่อไปยังคลังน้ ำมันทำงภำคกลำงตอนบน
1.2.2 คลังก๊ำซเขำบ่อยำ
ตั้งอยู่ที่บำ้ นเลขที่ 50 หมู่ 3 ตำบลทุ่งศุขลำ อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี มีเนื้ อที่ประมำณ 200 ไร่
ประกอบด้วย
ลำนถัง มีถงั ทรงกลมเส้นผ่ำศูนย์กลำง 20 เมตร ควำมจุถงั ละ 4,000 ลูกบำศก์เมตร (2,000 ตัน) จำนวน 6 ถัง
ใช้สำหรับบรรจุกำ๊ ซปิ โตรเลียมเหลว (แอลพีจี)
และมีถงั ทรงกระบอกเส้นผ่ำศูนย์กลำง 22 เมตร
ควำมจุ 8,000 ลูกบำศก์เมตร (5,000 BBLS จำนวน
ARRELS) 2 ถังใช้ในกำรบรรจุกำ๊ ซโซลีนธรรมชำติ
(เอ็นจีแอล) นอกจำกนี้ ยงั มีถงั รู ปทรงกระบอก 2 ชั้น
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 33 เมตร ควำมจุ 20,000 ม3 ประมำณ
10,000 ตัน/ถัง จำนวน 2 ถัง สำหรับบรรจุกำ๊ ซปิ โตรเลียมเหลวภำยใต้อุณหภูมิเย็นจัด (REFRIGERATED
TANK) และมีถงั รู ปทรงกระบอกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 70 เมตร มีปริ มำณควำมจุ 70 ล้ำนลิตร
ซึ่ งปั จจุบนั สำรอง เก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ท่ำเทียบเรื อ เป็ นท่ำเรื อที่ตอ่ ยื่นออกจำกชำยฝั่ง (Jetty) จำนวน 3 ท่ำ
1.2.2.1 ท่ำเทียบหมำยเลข 1
- รับเรื อได้ขนำด 100,000 ตัน
- อัตราสู บถ่ายน้ ามันดิบ (สู งสุ ด) 5,200 ม3/ชัว่ โมง
(ด้วยท่อขนาด 36")
1.2.2.2 ท่ำเทียบหมำยเลข 2 และ 3
- รับเรื อได้ขนำด 5,000 และ 2,000 ตัน ตำมลำดับ
- อัตราสู บถ่ายน้ ามัน HSD (สู งสุด) 520 ม3/ชัว่ โมง
(ด้วยท่อขนาด 6")
2. วัตถุประสงค์ ของแผน
แผนปฏิบตั ิการและขจัดมลพิษประจาท่าเรื อคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออกนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสามารถ
ดาเนิ นการแก้ไขสถานการณ์การเกิดน้ ามันรั่ วไหลได้อย่างรวดเร็ ว ทันท่วงที และมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งจะช่วยลดความเสี ยหาย
ที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน และสิ่ งแวดล้อม
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3. ขอบเขต
เอกสารนี้ใช้เป็ นคูม่ ือในการระงับเหตุฉุกเฉินกรณี เกิดน้ ามันรั่ วไหลทางทะเลที่บริ เวณท่าเทียบเรื อหรื อแนวท่อน้ ามัน
ใต้ทะเลในความรับผิดชอบของคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่ที่ LAT. 13o-05'-36" N. และ LONG. 100o-52'-06" E.
ในบริ เวณชายฝั่งตะวันออกตอนกลางของอ่าวไทย
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
กระแสน้ ำขึ้น
กระแสน้ ำลง
ความสู งของคลื่น
กระแสลม

ติดกับบริ เวณท่าเรื อโรงกลัน่ ไทยออยล์
ติดกับบริ เวณท่าเรื อพาณิ ชแหลมฉบัง
ติดกับภูเขาบ่อยา และภูเขาโพธิ์ใบ
ติดกับร่ องน้ าลึกเกาะสี ชงั
จากทิศใต้ไปทิศเหนือ อัตรา 0.2-0.5 m./sec
จากทิศเหนื อไปทิศใต้ อัตรา 0.1-0.3 m./sec
สู งสุ ด 2.5 เมตร ทุก ๆ 6 วินาที
เมษายน - กันยายน
พัดจาก ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ (South - West) ลมมรสุม
ตุลาคม - มีนาคม
พัดจาก ทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ (North - East) ลมมรสุม

4. การทบทวน
4.1. กาหนดให้มีการทบทวนปี ละ 1 ครั้ ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2. แผนกวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม เป็ นผูป้ ระสานงานรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ปอน. พิจารณาทบทวน และเสนอต่อผูจ้ ดั การฝ่ าย
คลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
5. การแจกจ่ าย
คูม่ ือแผนฉุกเฉินกรณี เกิดน้ ามันรั่ วไหลทางทะเล ปอน. เล่มนี้ ได้สาเนาแจกจ่ายไว้ประจาหน่วยงานและสถานที่ตา่ ง ๆ
ดังต่อไปนี้
5.1. ผูจ้ ดั การฝ่ าย, ผูจ้ ดั การส่ วน และผูจ้ ดั การแผนก ประจาฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก ทุกคน
5.2. ศูนย์บญั ชาการเหตุฉุกเฉิน ปตท.
5.3. ศูนย์บญั ชาการเหตุฉุกเฉิน ปอน.
5.4. ห้องควบคุมลานถังน้ ามัน คน.คศ.
5.5. ห้องควบคุมท่าเรื อน้ ามัน คน.คศ.
5.6. ห้องควบคุมลานถังก๊าซ คก.ขบ.
5.7. ห้องควบคุมท่าเรื อก๊าซ คก.ขบ.
5.8. ห้องพยาบาล
กลับหน้าสารบัญ
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แผนฉุกเฉินกรณีนำ้ มันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
3.ข้อกำหนด
กลับหน้าสารบัญ

1. ลำดับขั้นของนำ้ มันรั่ วไหล และขีดควำมสำมำรถดำเนินกำร
ปอน. ได้แบ่งลำดับขั้นของน้ ำมันรั่วไหลทำงทะเล ไว้ดงั นี้
1.1 ขั้นที่ 1 การรั่วไหลขนาดเล็ก (OPERATIONAL SPILL) หมำยถึง กำรรั่วไหล
TIER 1 ที่อำจเกิดจำกกำรปฏิบตั ิงำนประจำวัน เช่น ลืมปิ ดวำล์ว น้ ำมันหกล้นจำกระวำงบรรทุกน้ ำมัน
ซึ่ งกำรรั่วไหลมีปริ มำณน้ ำมัน ไม่ เกิน 10 ตัน สำมำรถดำเนินกำรแก้ ไขได้ โดยบุคคลำกร
ของ ปอน. หากมีความจาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือจากสมาชิ กกลุ่ม IESG เขตศรี ราชา (SASC)
ซึ่ งจะเข้ามาร่ วมปฏิบตั ิการภายใต้การสัง่ การของผูบ้ ญั ชาการ (ซึ่ งหมายถึง ผจ.ปอน.)
(ท่ำเทียบเรื อที่ 1 ท่อ 12 นิ้ว Flow 5.2 ล้ำนลิตร/ชัว่ โมง ปิ ดวำล์วได้ภำยใน 15 วินำที)
1.2 ขั้นที่ 2 การรั่วไหลขนาดกลาง (MODERATE SPILL) หมำยถึง กำรรั่วไหลจำกอุบตั ิเหตุ
TIER 2 เรื อภำยในประเทศ ได้แก่กำรรั่วไหล มำกกว่ำ 10 ตัน แต่ ไม่ เกิน 500 ตัน กำรแก้ไข
จำเป็ นต้องขอควำมช่วยเหลือจำกสมำชิ กกลุ่ม IESG และกรมกำรขนส่ งทำงน้ ำและพำณิ ชยนำวี
ปฏิบตั ิกำรภำยใต้กำรสัง่ กำร ของกรมกำรขนส่ งทำงน้ ำและพำณิ ชยนำวี (ขน.)
1.3 ขั้นที่ 3 การรั่วไหลขนาดใหญ่ (LARGE SPILL) หมำยถึง กำรรั่วไหลที่เกิดกับเรื อ
TIER 3 ต่ำงประเทศ ได้แก่ กำรรั่วไหลมำกกว่ำ 500 ตันขึ้นไป ในระดับนี้ตอ้ งปฏิบตั ิตำมแผนชำติกำหนด

ตั้งแต่ 500 ตัน ขึ้นไป
ไม่เกิน 500 ตัน
ไม่เกิน 10 ตัน
ขั้นที่ 1
TIER 1
กำรรั่วไหลขนำดเล็ก
จัดกำร โดย ปอน.

ขั้นที่ 2
TIER 2
รั่วไหลขนำดกลำง
จัดกำรโดย
องค์กรขจัดครำบน้ ำมัน ปอน.
IESG เขตศรี รำชำ และ
กรมกำรขนส่ งทำงน้ ำและพำณิ ชยนำวี

ขั้นที่ 3
TIER 3
รั่ วไหลขนำดใหญ่
จัดกำรโดยแผนชำติ

2. ขั้นตอนปฏิบัติเมือ่ เกิดนำ้ มันรั่ วไหลลงทะเล

1.
2.
3.
4.

สิ่งที่ต้องดาเนินการทันที (IMMEDIATE ACTION)
: ดำเนิ นกำรโดย พนักงำนปฏิบตั ิกำรที่พบเห็นเหตุกำรณ์
หยุดกำรรั่วไหล, หยุดกำรสู บถ่ำย, ปิ ดวำล์วสกัดที่เรื อและที่ท่ำ
หยุดยั้งหรื อกักเก็บกำรรั่วไหลของน้ ำมันจำกแหล่งต้นเหตุ หำกสำมำรถทำได้
หยุดกำรรับ-จ่ำย ผลิตภัณฑ์ลงเรื อในท่ำเรื อข้ำงเคียง และแจ้งให้เตรี ยมพร้อมฉุ กเฉิ น
ประเมินควำมเสี่ ยงต่ออัคคีภยั หำทำงป้ องกันกำรเกิดประกำยไฟใด ๆ

สิ่งที่ต้องดาเนินการให้ เร็วที่สุดเท่ าที่จะเร็วได้ (AS SOON AS POSSIBLE ACTION)
1. รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำ (ผจ.แผนกปฏิบตั ิกำรกะ)
2. ผจ.แผนกปฏิบตั ิกำรกะ
2.1 ไปที่เกิดเหตุเพื่อประเมินสถำนกำรณ์เบื้องต้น และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ มประเมิน OIL SPILL
ได้ขอ้ มูลที่สำคัญ เช่น ชนิ ด/จำนวนน้ ำมันที่รั่วไหล , คุณสมบัติของน้ ำมัน,พฤติกรรมของน้ ำมัน,
ทิศทางการเคลื่อนตัว
2.2 รำยงำนโดยวำจำต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมสำยงำน และแผนกวิศวกรรมควำมปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
3. ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก เป็ นผูพ้ ิจำรณำประกำศภำวะฉุ กเฉิ น และยกเลิกสภำวะฉุ กเฉิ น
(กำรกระจำยข่ำวหลังจำกประกำศภำวะฉุกเฉิ น ให้แจ้งขั้นของน้ ำมันที่รั่วไหลด้วยทุกครั้ง)
4. หำกจำนวนน้ ำมันไม่เกิน 10 ตัน ให้ดำเนินกำรกำจัดครำบน้ ำมันตำมแผนรั่วไหลขั้นที่ 1
5. หำกจำนวนน้ ำมันมำกกว่ำ 10 ตัน แต่ไม่เกิน 500 ตัน ให้ดำเนินกำรตำมแผนกำจัดครำบน้ ำมันรั่วไหลขั้นที่ 2
6. กำรรั่วไหลเกินกว่ำ 500 ตัน ต้องดำเนิ นกำรตำมแผนชำติ
7. ผูจ้ ดั กำรแผนกที่เกิดเหตุ เขียนรำยงำนและสอบสวนอุบตั ิเหตุตำมระเบียบของ ปอน.
3. แผนการกาจัดคราบนา้ มัน
3.1 แผนกำรกำจัดครำบนำ้ มันขั้นที่ 1
(TIER 1 ไม่เกิน 10 ตัน)
พื้นที่ประสบปั ญหำพิจำรณำจำนวนครำบน้ ำมัน หำกเล็กน้อยสำมำรถดำเนิ นกำรได้เองโดยหน่วยงำน
ให้ดำเนิ นกำร หำกจำเป็ นต้องระดมกำลังพนักงำน ปอน. ให้ทำกำรเรี ยกจัดตั้งองค์กรระงับเหตุฉุกเฉิ น
กำจัดครำบน้ ำมัน และใช้ยทุ ธวิธีในกำรกำจัด (STRATEGY) ต่อไปนี้
3.1.1 ตรวจดูชนิดของน้ ำมัน ถ้ำเป็ นน้ ำมันใส ได้แก่ HSD/ ULG/ ULR วิธีกำรกำจัดคือ ปล่อยให้ระเหยเอง
ตำมธรรมชำติ โดยเฝ้ ำระวังกำรติดไฟด้วยกำรปิ ดกั้นบริ เวณ และป้ องกันแหล่งประกำยไฟ
หำกจำเป็ นต้องระดมกำลังพนักงำน ปอน. ให้ ผจ.แผนกปฏิบตั ิกำรกะพื้นที่ที่เกิดเหตุเสนอ ผจ.ปอน.
พิจำรณำประกำศสภำวะฉุ กเฉิ น
3.1.2 หำกเป็ นน้ ำมันเตำ หรื อ น้ ำมันดิบ แต่จำนวนน้ ำมันไม่มำกพอที่จะกักเก็บได้ดว้ ยทุนกักเก็บ
(BOOM) เนื่ องจำกน้ ำมันมีลกั ษณะเป็ นฟิ ล์มบำง ให้ใช้ ABSORBANT ซับน้ ำมันขึ้นมำเผำทำลำย
3.1.3 อีกวิธีหนึ่ง คือ กำรฉี ดพ่นด้วยน้ ำยำกำจัดครำบน้ ำมัน (OIL DISPERSANT) ซึ่ งได้ผลเร็ ว แต่เสี ย
ค่ำใช้จ่ำยสู ง ควรดำเนิ นกำรเมื่อพบว่ำวิธีแรกใช้ไม่ได้ผล กรณี ประกำศสภำวะฉุ กเฉิ น ต้องได้รับอนุญำต
จำกผูบ้ ญั ชำกำร (ON-SCENE COMMANDER)
3.1.4 กรณี จำนวนน้ ำมันมำกพอ สำมำรถล้อมเก็บได้ดว้ ยทุ่นกักเก็บ (BOOM) ให้ตรวจสอบสภำพอำกำศ
และคลื่นลม หำกสภำพอำกำศเอื้ออำนวย ให้ดำเนินกำรปล่อยทุ่นกักเก็บลงไปล้อมรอบน้ ำมันไว้

แล้วดูดเก็บน้ ำมันขึ้นมำโดยใช้ SKIMMER
3.1.5 ตรวจสอบชำยฝั่งว่ำมี หรื อจะมีน้ ำมันขึ้นไปปนเปื้ อนหรื อไม่ หำกมีให้พิจำรณำดำเนิ นกำรตำม
ควำมเหมำะสม ได้แก่
3.1.5.1 ปกป้ องชำยหำดที่สำคัญด้วย BEACH SEALING BOOM
3.1.5.2 ฉี ดพ่นด้วยน้ ำยำกำจัดครำบน้ ำมัน
3.1.5.3 ใช้แรงงำนคนเก็บ
3.1.5.4 ปล่อยให้สลำยตัวตำมธรรมชำติ ใช้กบั พื้นที่ที่ไม่มีผลทำงเศรษฐกิจ
3.1.6 น้ ำมันและสิ่ งปนเปื้ อนน้ ำมันที่เก็บขึ้นมำ ให้รวบรวมและกำจัดตำมวิธีดำเนิ นกำรขยะ (TODP-SP-016)
3.2 แผนกำรกำจัดครำบนำ้ มันขั้นที่ 2
(TIER 2 จำนวน 10 - 500 ตัน)
3.2.1 ผูบ้ ญั ชำกำร (ON- SCENE COMMANDER) เป็ นผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจในกำรประกำศแผนกำรจำกัด
ครำบน้ ำมันขั้นที่ 2 ซึ่ งจะต้องทำกำรติดต่อแจ้งหน่วยรำชกำร และหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ขอควำมช่วยเหลือจำกสมำชิ กกลุ่ม IESG และกรมกำรขนส่ งทำงน้ ำและพำณิ ชยนำวี ปฏิบตั ิกำรภำยใต้
กำรสัง่ กำร ของกรมกำรขนส่ งทำงน้ ำและพำณิ ชยนำวี (ขน.)
3.3 แผนกำรกำจัดครำบนำ้ มันขั้นที่ 3
(TIER 3 จำนวน 500 ตันขึ้นไป)
ใช้ในกรณี การรั่วไหลขนาดใหญ่ (LARGE SPILL) เช่น การรั่วไหลที่เกิดกับเรื อต่างประเทศ
หรื อในประเทศ ที่มีน้ ำมันรั่วไหลมำกกว่ำ 500 ตันขึ้นไป ในระดับนี้ ตอ้ งปฏิบตั ิตำมแผนชำติกำหนด
กลับหน้าสารบัญ

แผนฉุกเฉินกรณีนา้ มันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
4.สัญญาณแจ้ งเหตุฉุกเฉิน
กลับหน้าสารบัญ

1. สัญญาณฉุกเฉิน
1.1 ไซเรนแจ้ งเหตุฉุกเฉินประจำพืน้ ที่ ดังยำว 10 วินำที พัก 3 วินำที รวม 3 ครั้ ง
1.2 ประกำศแจ้ งเหตุ ผ่ ำนเครื่องขยำยเสี ยง ซ้ำกัน 2 ครั้ง
หมำยถึง มีเหตุอนั ตรายร้ายแรง ไม่สามารถควบคุมได้ดว้ ยพนักงานที่มีอยูใ่ นขณะนั้น เช่น ไฟไหม้ หรื อ
ก๊าซรั่ว หรื อน้ ามันรั่วไหลเป็ นจานวนมาก

2. สัญญาณรวมพล
2.1 ไซเรนแจ้ งเหตุฉุกเฉินประจำพืน้ ที่ ดังยำว 10 วินำที พัก 3 วินำที 2 ครั้ ง
2.2 ประกำศแจ้ งเหตุ ผ่ ำนเครื่องขยำยเสี ยง ซ้ำกัน 2 ครั้ง
หมำยถึง เกิดเหตุฉุกเฉิ นขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ ายปฏิบตั ิการคลัง ซึ่ งไม่ใช่พ้ืนที่น้ ี
ต้องการให้พนักงานในพื้นที่รวมพลเพื่อเตรี ยมเข้าช่วยเหลือ

3. สัญญาณอพยพ
3.1 ไซเรนแจ้ งเหตุฉุกเฉินประจำพืน้ ที่ ดังยำวต่ อเนื่องไม่ หยุด
3.2 ประกำศแจ้ งเหตุ ผ่ ำนเครื่องขยำยเสี ยง ซ้ำกัน 2 ครั้ง ทุก 1-2 นำที
หมำยถึง เหตุฉุกเฉิ นที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป และจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อชี วติ และ
ทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงในรัศมีทาลาย ภายในอีก 1 ชัว่ โมงข้างหน้า บุคคล และข้อมูลที่สาคัญ
ต้องอพยพออกไปอยูใ่ นสถานที่ปลอดภัย โดยเร่ งด่วน

4. สัญญาณปลอดภัย
4.1 ไซเรนแจ้ งเหตุฉุกเฉินประจำพืน้ ที่ ดังยำว 30 วินำที 1 ครั้ ง
4.2 ประกำศแจ้ งเหตุ ผ่ ำนเครื่องขยำยเสี ยง ซ้ำกัน 2 ครั้ง
หมำยถึง เหตุการณ์สามารถควบคุมได้อย่างสิ้ นเชิ ง หรื อยกเลิกสภาวะฉุกเฉิ น หรื อเป็ นการทดลองสัญญาณ

ตัวอย่ างประกาศ
"ประกาศ ประกาศ ขณะนี้ ......(เหตุการณ์)......... ที่บริ เวณ....................... จึงขอประกาศ.....(สภาวะฉุ กเฉิ น/รวมพล/อพยพ/
ยกเลิกสภาวะฉุกเฉิ น/ทดลองสัญญาณ)......ให้ทุกคน...(ปฏิบตั ิตามแผนฉุ กเฉิ น/อพยพออกจากพื้นที่ไปที่..../ทางานปกติ)..

กลับหน้าสารบัญ

แผนฉุ กเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
5.รายการกระจายข่าวเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน
กลับหน้าสารบัญ

1. การกระจายข่ าว
1.1. ในกรณี เกิดเหตุที่ท่าหมายเลข 1,2 และ 3 ห้องควบคุมคลังน้ ามันศรี ราชา เป็ นผูก้ ระจายข่าว
1.2. ในกรณี เกิดเหตุที่ท่าหมายเลข 4,5,6 และ 7 ห้องควบคุมคลังคลังก๊าซเขาบ่อยา เป็ นผูก้ ระจายข่าว

ลาดับที่ 1 สถานที่ หรือ หน่ วยงาน
ลาดับ
ที่
1

หน่วยงานและบุคคลที่ติดต่อ

วิทยุ UHF
ช่ อง

รหัสเรี ยกขาน

COMMAND ROOM (CRM)
อาคารสานักงานพระโขนง

-

-

2

ห้องควบคุมคลังน้ ามันศรี ราชา

7

139

3

คลังก๊าซเขาบ่อยา

7

โชติช่วง 4

4

คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ ะ

9

โรงโป๊ ะ

5
6

สถานี สูบถ่ายน้ ามันทางรถไฟ
บ้านพักพนักงาน ปตท.
บ้านโรงโป๊ ะ

2
7

7

ศูนย์สื่อสาร
(ขอใช้วิทยุ VHF ข่าย 2 และ UHF ข่าย 3)

3

รถไฟ 1
รักษาการณ์
1
บ้านพัก
ศูนย์สื่อสาร

8
9

สถานี ตารวจภูธรตาบลแหลมฉบัง
โรงพยาบาล
อ่าวอุดม

10
11

โรงพยาบาล
บางละมุง
โรงกลัน่ ไทยออยล์

ติดต่อเมื่อเกิดเหตุที่
คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ ะ
ติดต่อเมื่อเกิดเหตุที่
คลังน้ ามันศรี ราชา

12

โรงกลัน่ เอสโซ่

ติดต่อเมื่อเกิดเหตุที่
คลังน้ ามันศรี ราชา
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โทรศัพท์
(โทรสาร)

ผลการ
ติดต่อ

7777
0-2239-7777
(7778, 7779)
(0-2239-7778, 0-2249-7779)
5555,
0-3849-3734
( 5500, 0-3849-3734 )
5333,
0-3849-3720
( 5355, 0-3849-3721 )
5600
0-3824-1044
5558
7668 - 9 ต่อ 1666
0-3870-4094 - 9

1111, 2222, 3333, 4444
0-2537-2555, 0-2537-8844,
0-2537-8855
(266, 0-2537-2666)
191 หรื อ 199
ติดต่อเมื่อเกิดเหตุที่
0-3835-4260
คลังน้ ามันศรี ราชา - คลังก๊าซเขาบ่อยา 0-3835-1010-12 ต่อ 1117-8
0-3842-7580
0-3835-1555
0-3835-9000
ต่อ 2698 หรื อ 2699
0-3849-3900
0-3840-8000
ต่อ 3333

5.สาหรับกระจายข่าว หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 3 หน้า

ลาดับที่ 2 หมายเลขโทรศัพท์ ตามตาแหน่ ง/รายชื่อพนักงาน ปตท.
ลาดับที่

ผูบ้ ริ หาร ธกน.

1

ผจ.ปอน.
นายวิชา จุย้ ชุม
ผจ.คน.ศร.
นายสมนึ ก กัลยาณสุ โข
ผจ.คก.ขบ.
นายคงศักดิ์ ไทยวงษ์
ผจ.คก.บป.
นายไสว โชวพิทกั ษ์วฒั นา
ผจ.บก.
นายประจักษ์ ปานชุ่มจิตร์
ผจ.ซค.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผจ.บจ.
นายสุ ธน ชาญสมร
ผูช้ านาญการ คค.
นายยรรยง เพิ่มญาณวรรธนะ
ผจ.ผ.วภ./ ปอน.
นายสมภพ สุ ขภัลลพรัตน์
ผจ.ผ.ปก.A /คน.ศร.
นายบุญเชิด เผือกสอาด
ผจ.ผ.ปก.B /คน.ศร.
นายสมชาย เจิมเจิดพล
ผจ.ผ.ปก.C /คน.ศร.
นายสุ ทธิ ชยั บูรณศีลสุนทร
ผจ.ผ.ปก.D /คน.ศร.
นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก
ผจ.ผ.บข./คน.ศร.
นางอุษา จีรวงค์สุนทร
ผจ.ผ.ปก.A /คก.ขบ.
นายอิสระ หงษ์สกุล
ผจ.ผ.ปก.B /คก.ขบ.
นาย
ผจ.ผ.ปก.C /คก.ขบ.
นายนคร บุรีเทศน์
ผจ.ผ.ปก.D /คก.ขบ.
นายชัยยุทธ โตใจ
ผจ.ผ.ปข./คก.บป.
จ.อ.อ.โกศล ภูวไนยวีรพงศ์
ผจ.ผ.รซ./คก.บป.
นายดุสิต ดอนพรหม
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โทรศัพท์
(โทรสาร)
08-1836-0448
0-2906-1001
08-1174- 2896

ผลการติดต่อ

08-1174-2902
08-1174 -2900
0-3831-0411
08-1911-4171
0-3877-7066

08-9612-2585
0-3867-6035
08-1862-2983
08-4387-3721
08-1174-2892
08-1174-2771
08-1174-8541
08-1174-2972
08-1174-3051
08-1174-3058
08-1174-2771
08-1174-8542
0-3870-4094
08-1174-2814
08-1174-2766
0-3852-2974
08-9606-9676

5.สาหรับกระจายข่าว หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 3 หน้า

ลาดับที่

ผูบ้ ริ หาร ธกน.

21

29

ผจ.ผ.บข./คก.บป.
นางธิภาวรรณ กาญจนบรรเทิง
ผจ.ผ.อส./ บก.
นายจิตติ ถาวรกิจ
ผจ.ผ.บข./คน.ศร.
นายเข็มทอง สุ วรรณกนิษฐ์
ผจ.ผ.บป./บก.
นางอุษา จีรวงศ์สุนทร
ผจ.ผ.ดพ./บก.
นายประคุณ แน่นหนา
หน.ซค.ค.
นายคมสัน แย้มบุบผา
ผจ.ผ.บผ./บก.
นายสุ นทร กิตติกิจเจริ ญ
รอง หน.ซค.ค.
นายเษก เย็นใจ
หน.ซค.ฟ.
นายสมชัย วงษ์สุวรรณ์
นายกิตติพล นิ มิตรนิ วฒั น์

30
31
32
33
34
35

นายชะโลม ศรี เหรา
นายมานพ ธัญญะสิ ทธิ์
นายไพบูลย์ เฉลยฤทธิ์
ร.ต.ต.ศักดา พูลสวัสดิ์
ร.อ.พัลลภ งามบุญ ร.น.
นายไพศาล ทิพย์อรัญ (ผ.วภ.)

22
23
24
25
26
24
27
28

โทรศัพท์
(โทรสาร)
08-1174-3197

ผลการติดต่อ

08-1174-2740
08-1174-2895
0-3835-1090
08-9969-6861
08-1174-2898
08-9969-4910
08-1861-5634
08-1174-2899
08-1814-8461
08-9969-4887
08-9969-4882
08-1174-2901
08-9969-4885
08-9969-4883
08-6539-0514
กลับหน้าสารบัญ
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5.สาหรับกระจายข่าว หน้าที่ 3 ของทั้งหมด 3 หน้า

แผนฉุ กเฉินฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
6.หมายเลขโทรศัพท์ /วิทยุ ติดต่ อฉุกเฉิน
กลับหน้าสารบัญ

หมายเลขโทรศัพท์ /วิทยุสื่อสาร สถานที่ภายนอก
ลาดับ
ที่
1

2

หน่วยงานและบุคคลที่ติดต่อ

5
6
7
8
9

โรงกลัน่ เอสโซ่
โรงกลัน่ ไทยออยล์
โรงพยาบาลอ่าวอุดม

4

ชนิด

ความถี่

ศูนย์ปลอดภัยทางน้ า
กรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชยนาวี
กรมควบคุมมลพิษ
สานักจัดการคุณภาพน้ า
ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพเรื อ
กองทัพเรื อ
เทศบาลตาบลแหลมฉบัง
(กองอานวยการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน)
สถานี ตารวจน้ าศรี ราชา
สถานีตารวจภูธรตาบลแหลมฉบัง

3

วิทยุ

VHF
VHF
-

161.400
173.450
-

โทรศัพท์
(โทรสาร)
1199
0-2233-0437
( 0-2234-3832 )
0-2298-2239, 0-2298-2241 ถึง 2
(0-2298-2240)
0-2475-4521, 0-2465-5356
(0-2418-0413)
199
0-3849-0554
0-38311285
191
0-3849-0555
0-3849-3900 ต่อ 3333
0-3835-1555 ต่อ 2698, 2699
0-3835-4260
0-3835-1010-12 ต่อ 1117-8

หมายเหตุ

Oil Spill

กลับหน้าสารบัญ

Attach 2-10 Oil spill response plan.xlsx

6. สถานที่ ภายนอก หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 2 หน้า

แผนฉุกเฉินกรณีนำ้ มันรั่ วไหลลงทะเลฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
7.หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
กลับหน้าสารบัญ

1. ผู้บญ
ั ชาการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ

ผจ.ปอน. / ผจ.คน.ศร. / ผจ.คก.ขบ.
1. เป็ นผูต้ ดั สินใจประกาศเริ่ มแผน โดยการติดต่อกับผูค้ วบคุมหน่วยต่างๆ
2. รับผิดชอบต่อการสัง่ การ, การตัดสินใจ เพื่อให้แผนการขจัดคราบน้ ามันในภาพรวม
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
3. เป็ นผูม้ ีอานาจในการจัดซื้อ, จัดหาอุปกรณ์, กาลังคน และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ
4. เป็ นผูใ้ ห้ข่าวแก่สื่อมวลชน
การเริ่ มแผน
1. เป็ นประธานในการประชุมเริ่ มแผน
2. กาหนดแนวทางการดาเนินการของแผนการโดยรวม
3. ประเมินสถานการณ์ข้นั ต้น และผลกระทบของเหตุการณ์
4. รายงานผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูง
ภารกิจประจาวัน
1. ประชุมแผนงานประจาวันเพื่อติดตามสถานการณ์ร่วมกับที่ปรึ กษา
และผูค้ วบคุมหน่วยต่างๆ
2. รายงานสถานการณ์ปัจจุบนั ให้ผบู้ ริ หารระดับสูงทราบ
3. ให้ขอ้ มูลแก่สื่อมวลชน
4. จดบันทึกสิ่ งต่างๆ ที่ตนได้ดาเนินการ
การเลิกแผน
1. มอบบันทึกให้กบั หน่วยงานบันทึกเหตุการณ์
2. ดาเนินการประชุมเพื่อสรุ ปเหตุการณ์
3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อผลการดาเนินการ
2. ทีม ประเมินสถานการณ์และประสานงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.ปร. / ผจ.แผนกวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินสถานการณ์นบั ตั้งแต่เริ่ มเกิดเหตุ จนกระทัง่ การขจัดคราบน้ ามันเสร็ จสมบูรณ์
2. ให้คาปรึ กษา / แนะนา ด้านความปลอดภัยในการดาเนินการกาจัดคราบน้ ามัน
3. ให้คาปรึ กษา / แนะนาในเชิงวิชาการในการกาจัดคราบน้ ามัน
4. ติดตามเฝ้ าดูการเคลื่อนที่ของคราบน้ ามัน รวมทั้งรายงานและ จดบันทึกอย่างต่อเนื่ อง
รายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะโดนกระทบ
การเริ่ มแผน
1. ร่ วมประชุมกับผูส้ งั่ การในการเริ่ มแผน
2. จัดเตรี ยมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ เช่น
2.1 แผนที่ขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ, แสดงทิศทาง
กระแสน้ า, กระแสลม และทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ ามัน
2.2 ข้อมูล (รวมทั้งคาดการณ์ความใหญ่หลวง และลักษณะของผลกระทบ)
2.3 อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในการสารวจ (SURVEYING) / การเขียนแผนที่
2.4 จัดสรรอุปกรณ์และบริ การต่างๆ เช่น เฮลีคอปเตอร์/เรื อ/คนสารวจ/คนถ่ายภาพ
2.5 ติดต่อหน่วยสื่ อสาร เพื่อติดตั้งระบบสื่ อสาร ระหว่างคนสารวจ (SURVEYOR)/
คนเขียนแผนที่ (PLOLTERS) กับศูนย์บญั ชาการ
2.6 หาข้อมูลพยากรณ์อากาศ
2.7 เตรี ยม CHARTS ให้กบั ผูอ้ อกสารวจ
2.8 ชี้แจงผูอ้ อกสารวจ/ผูเ้ ขียนแผนที่
2.9 เริ่ มการสารวจการติดตาม
3. เตรี ยมการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ได้แก่

ภารกิจประจาวัน

ภารกิจเป็ นครั้งคราว
การเลิกแผน

3. หน่วยปฏิบตั ิการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
การเริ่ มแผน
ภารกิจประจาวัน

การเลิกแผน

3.1 การอบรมให้กบั แรงงานจ้างเหมาที่เข้ามาทางาน
3.2 วิเคราะห์อนั ตรายที่มีอยูใ่ นการกาจัดคราบน้ ามัน เพื่อให้คาแนะนา
4. เตรี ยมข้อมูลเพื่อจะสามารถให้คาแนะนาทางวิชการในการกาจัดคราบน้ ามัน ได้แก่
4.1 การทาความสะอาดชายฝั่ง
4.2 การทาความสะอาดในทะเล
4.3 การเผา/ ทาลาย
4.4 ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
5. ร่ วมปรึ กษา /หารื อ กับผูค้ วบคุมทีมปฎิบตั ิการ ถึงแผนในขั้นรายละเอียด
1. ประชุมแผนงานประจาวันกับผูบ้ ญั ชาการ
2. ประเมินความปลอดภัยของการปฎิบตั ิงานในสนาม และเข้าไปให้คาแนะนาทันทีที่
พบสิ่ งที่เป็ นอันตราย
3. ประเมินประสิทธิ ภาพของการกักเก็บ, การทาความสะอาดคราบน้ ามัน, การทาลาย
รวมทั้งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ เพื่อปรับแผนร่ วมกับผูค้ วบคุมทีมปฎิบตั ิการ
4. จัดทาข้อมูลล่าสุดแสดงถึงแหล่งที่น้ ามันเคลื่อนที่ไปถึง และที่กาลังจะเคลื่อนที่ต่อไป
ในอนาคต และเข้าร่ วมประชุมกับผูบ้ ญั ชาการในการประชุมประจาวัน
5. ตรวจสอบว่าแผนที่ใหญ่ ที่แสดงการเคลื่อนที่ของน้ ามันที่ศูนย์บญั ชาการ
มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
6. ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่าเสมอ
7. ประเมินผลการอบรมพนักงานแรงงานจ้างเหมา
8. บันทึกสิ่ งที่ได้ดาเนินการ
ช่วยเหลือในการให้ขอ้ มูลแก่ประชาสัมพันธ์ ในการจัดหาข้อมูลเผยแพร่ สื่อมวลชน
1. ประเมินผลด้านความปลอดภัย
2. ประเมินผลด้านการให้คาแนะนาทางวิชาการ. ประสิทธิ ภาพของแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง
3. สรุ ปผลการทางานของคณะสารวจ
4. มอบบันทึกให้กบั หน่วยบันทึกเหตุการณ์
5. ประเมินผลของเทคนิคการติดตามหาทางปรับปรุ ง รวมถึงการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้

ผจ.คน.ศร. / ผจ.คก.ขบ.
รับผิดชอบต่อการอานวยการ ด้านการปฎิบตั ิการกาจัดคราบน้ ามันในทะเล และชายฝั่ง
และ ทาลายคราบน้ ามัน
1. ประชุมร่ วมกับผูส้ งั่ การในการวางแผน
2. เป็ นผูด้ ูแลให้การเริ่ มงานในสนามเป็ นไปตามแผนที่วางไว้
1. ประชุมร่ วมกับหน่วยใต้บงั คับบัญชา เพื่อวางแผนการดาเนินงานประจาวัน
รวมทั้งรับทราบข้อมูลความคืบหน้า
2. ประชุมร่ วมกับผูบ้ ญั ชาการ (ON-SCENCE COMMANDER) เพื่อรายงานความคืบหน้า
และกาหนดแผนประจาวัน
3. วิทยุติดต่อกับหน่วยปฎิบตั ิการในสนาม และกับผูส้ งั่ การอยูเ่ สมอ
4. ประเมินประสิทธิ ภาพการกักเก็บ, การทาลาย และหาทางปรับปรุ งตามความจาเป็ น
5. ติดต่อกับศูนย์บญั ชาการ เพื่อขอคาแนะนาด้านวิชการ
6. จดบันทึกภาระกิจที่ได้กระทา
7. ในกรณี ที่ผบู้ ญั ชาการไม่อยู่ ให้ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ญั ชาการแทน
1. วิเคราะห์การปฎิบตั ิงานร่ วมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

2. มอบบันทึกให้แก่ผบู้ นั ทึกเหตุการณ์
3.1 ทีมปฏิบตั ิการทางทะเล
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.ผ.ปก.กะ คน.ศร.
ความรับผิดชอบ กาจัดคราบน้ ามันในทะเล ทั้งนี้รวมหมายถึง การกักเก็บน้ ามันด้วยทุ่น, การดูดน้ ามันกลับขึ้นฝั่ง,
หรื อการใช้น้ ายากาจัดคราบน้ ามัน
การเริ่ มแผน
1. เตรี ยมแผนการกาจัดร่ วมกับผูห้ วั หน้าหน่วยปฎิบตั ิการ
2. จัดสรรกาลังคน, อุปกรณ์, สารเคมีที่ตอ้ งใช้
3. ชี้แจง/บรรยาย งานให้บคุ คลภายนอกที่มาช่วยเหลือให้ทราบภาระกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
4. ควบคุมการเริ่ มปฎิบตั ิงานในทะเลให้เป็ นไปตามแผน
ภารกิจประจาวัน 1. นาทีมทาการขจัดคราบน้ ามันในทะเล และบริ เวณชายฝั่งที่ทีมปฏิบตั ิการชายฝั่งไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได้
2. จัดประชุมประจาวันกับผูค้ ุมงานในสนาม (FOREMAN)
3. จัดทาแผนงานและรายงานระหว่างกะ
4. ประเมินประสิทธิ ภาพงานกาจัดคราบน้ ามันในทะเล และพยายามติดต่อกับผูใ้ ห้คา
ปรึ กษาด้านวิชาการอย่างใกล้ชิด
5. ติดต่อกับหัวหน้าหน่วยปฎิบตั ิการอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
6. จดบันทึกสิ่ งที่ได้ดาเนินการ
การเลิกแผน
1. จัดการเรื่ องกาลังคน และอุปกรณ์ให้กลับสู่สภาพเดิม
2. มอบบันทึกให้กบั หน่วยบันทึกเหตุการณ์ (HISTORAIN)
3.2 ทีมปฏิบตั ิการชายฝั่ง
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.ผ.ปก.กะ คก.ขบ.
ความรับผิดชอบ 1. ขจัดคราบน้ ามันบริ เวณชายฝั่ง/ชายหาด
2. ปฏิบตั ิการกูช้ ายหาดให้กลับคืนปกติ
การเริ่ มแผน
1. จัดเตรี ยมแผน หรื อกาจัดคราบน้ ามันบนฝั่งร่ วมกับผูห้ วั หน้าหน่วยปฎิบตั ิการ
2. จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่จาเป็ นต้องใช้ ให้เพียงพอ
3. ประชุมชี้แจงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาช่วยปฏิบตั ิการเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจงานที่ตอ้ งทา
ภารกิจประจาวัน 1. ประชุมสรุ ปผลการปฏิบตั ิประจาวันกับผูห้ วั หน้าหน่วยปฎิบตั ิการ
2. ประชุมแผนงานประจาวันกับ FOREMAN
3. เตรี ยมแผนและรายงานระหว่างกะ
4. ประเมินประสิทธิ ภาพการกาจัดคราบน้ ามันบนฝั่ง
5. ปรึ กษากับผูใ้ ห้คาแนะนาด้านวิชาการอย่างใกล้ชิด
6. ติดต่อกับหัวหน้าหน่วยปฏิบตั ิการย่างสม่าเสมอ
7. เก็บรักษาสมุดบันทึกงานกะ
การเลิกแผน
1. ดูแลจัดการเรื่ องคน และอุปกรณ์ให้กบั สู่ สภาพการณ์เดิม
2. มอบบันทึกให้กบั หน่วยงานบันทึกเหตุการณ์
3.3 ทีม ทาลายกากนา้ มัน
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.แผนกอาคารสถานที่
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อการทาลายน้ ามันที่เก็บกลับขึ้นมาได้ ด้วยการนากลับมาใช้ใหม่ หรื อส่งออกไป
กาจัดประเภทขยะมีพิษ ตามวิธีดาเนินการขยะ (TODP-SP-016)
การเริ่ มแผน
1. เตรี ยมแผนการรองรับกากน้ ามันร่ วมกับหัวหน้าหน่วยปฏิบตั ิการ
2. ปรึ กษาวิธีการทาลายกับผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านวิชาการ แล้วจัดสรรกาลังคน/อุปกรณ์
และสิ่ งต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้งานทาลายคราบน้ ามันบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ประชุมชี้แจง FOREMAN และผูร้ ับเหมา เพื่อให้เข้าใจงานที่ตอ้ งทา

4. ควบคุมการเริ่ มงานทาลายน้ ามัน
ภารกิจประจาวัน 1. เตรี ยมตัว (โดยรับรายงานข้อมูลจาก FOREMAN) เพื่อเข้าประชุมกับหัวหน้าหน่วยปฎิบตั ิการ
2. ประชุมแผนงานกับ FOREMAN เตรี ยมแผนงานและรายงานระหว่างกะ
3. ประเมินประสิทธิ ภาพการทาลายน้ ามัน
4. ติดต่อกับผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านวิชาการ
5. ติดต่อกับหัวหน้าหน่วยปฎิบตั ิการอยูเ่ สมอ
6. เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมบันทึกการทางานของกะ
การเลิกแผน
1. จัดการเรื่ องกาลังคนและอุปกรณ์
2. มอบบันทึกงานกะ และสิ่ งที่ได้ดาเนินการให้กบั หน่วยบันทึกเหตุการณ์
3.4 ทีม กาลังพลสารองปฏิบตั ิการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.แผนกข้อมูลผลิตภัณฑ์
ความรับผิดชอบ จัดเตรี ยมกาลังพลให้พร้อมที่จะเข้าปฏิบตั ิการขจัดคราบน้ ามันในทะเล หรื อขจัดคราบน้ ามัน
ชายฝั่ง และรองรับกาลังพลจากหน่วยงานภายนอก
การเริ่ มแผน
1. เข้าร่ วมประชุมและจัดเตรี ยมแผนกับหัวหน้าหน่วยปฏิบตั ิการ
2. คัดเลือกพนักงานประจา ปอน.จากจุดรวมพลต่าง ๆ และจากหน่วยงานภายนอกที่มาช่วยเหลือ
ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิการ
2.1 การขจัดคราบน้ ามันในทะเล (พนักงานท่าเรื อน้ ามัน/ก๊าซ และบุคคลที่ไม่เมาคลื่น
หรื อว่ายน้ าเป็ น
2.2 การขจัดคราบน้ ามันชายฝั่ง (พนักงานปฏิบตั ิงานบนฝั่งจากหน่วยงานอื่น ๆ )
3. ควบคุมในการจัดส่งกาลังพล และอานวยความสะดวกกาลังพลที่รอปฏิบตั ิหน้าที่
ภารกิจประจาวัน 1. เข้าประชุมกับหัวหน้าหน่วยปฎิบตั ิการ
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
3. จัดส่งไปปฏิบตั ิการ และรองรับกาลังพลที่กลับจากปฏิบตั ิการ
4. ประเมินประสิทธิ ภาพกาลังพล
5. จดบันทึกรายชื่อกาลังพลที่ส่งไปปฏิบตั ิการ และอยูร่ ะหว่างรอเข้าปฏิบตั ิการ
6. ติดต่อกับหัวหน้าหน่วยปฎิบตั ิการอยูเ่ สมอ
7. เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมบันทึกการทางานของกะ
การเลิกแผน
1. ส่งบัญชีรายชื่อกาลังพลที่ส่งไปปฏิบตั ิการทั้งหมด
2. มอบบันทึกงานกะ และสิ่ งที่ได้ดาเนินการให้กบั หน่วยบันทึกเหตุการณ์
4. หน่วยสนับสนุน
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.บก.
ความรับผิดชอบ
ควบคุมทีมสนับสนุนในด้านการให้บริ การต่างๆ ที่จาเป็ นทั้งหมด ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง,
การต้อนรับและประชาสัมพันธ์, การดับเพลิง, การรักษาความปลอดภัย, การจราจร, การเงิน,
การจัดเตรี ยมอาหารและเครื่ องดื่ม, การขนย้ายเครื่ องมือเครื่ องจักรและกากน้ ามัน,
จัดยานพาหนะ, บันทึกเหตุการณ์ , การรวมพล รวมทั้งการติดต่อหน่วยงานราชการ,
การประกันภัยและปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การเริ่ มแผน
1. เข้าประชุมร่ วมกับผูบ้ ญั ชาการในการวางแผน
2. ช่วยเหลือผูบ้ ญั ชาการในการกาหนดแนวทางการดาเนินการ
3. ร่ างคาแถลงการณ์ หรื อข้อมูลที่จะแจกให้กบั สื่ อมวลชน
ภารกิจประจาวัน
1. ประชุมประจาวันร่ วมกับผูบ้ ญั ชาการ
2. ติดต่อกับหน่วยปฎิบตั ิการอยูเ่ สมอ
3. เตรี ยมร่ างข้อมูล เพื่อแจกจ่ายให้กบั สื่ อมวลชน

4. ดูแลการปฎิบตั ิงานของทีมในสายบังคับบัญชา
5. จดบันทึกสิ่ งที่ดาเนินการประจาวัน
การเลิกแผน
1. มอบบันทึกต่างๆ ให้กบั ทีมบันทึกเหตุการณ์
2. เข้าประชุมสรุ ปเหตุการณ์
3. ประเมินประสิทธิ ภาพของสายบังคับบัญชา
4.1 ทีมต้ อนรับและประชาสัมพันธ์
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.แผนกบริ หารทัว่ ไป / ประชาสัมพันธ์ ปอน.
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับการต้อนรับ และการให้ขอ้ มูลที่ได้รับอนุมตั ิแล้วว่าเผยแพร่ ได้แก่
สื่ อมวลชน, หน่วยงานราชการ และผูส้ นใจอื่นๆ ต่อเหตุการณ์การรั่วไหลของน้ ามัน
การเริ่ มแผน
1. เข้าร่ วมประชุมกับผูบ้ ญั ชาการในการประชุมเริ่ มแผน
2. ประสานงานการเปิ ดแถลงข่าวต่อสื่ อมวลชน และหน่วยงานราชการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของสานักงานใหญ่
- หน่วยงานราชการ
- หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิ่น , วิทยุ และโทรทัศน์
- สื่ อมวลชนในระดับชาติและนานาชาติ
- กลุ่มคน หรื อ สมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดเตรี ยมห้องแถลงข่าว พร้อมอุปกรณ์ไว้ให้พร้ อม
ภารกิจประจาวัน 1. ร่ วมประชุมแผนงานประจาวันกับผู้บญ
ั ชาการ
2. เตรี ยมข่าวเผยแพร่ ที่ทนั ต่อเหตุการณ์
3. ติดตามการเสนอข่าวเหตุการณ์ของสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ
4. แจ้งข่าวสารให้กบั ศูนย์ประชาสัมพันธ์สานักงานใหญ่ทราบความคืบหน้าเป็ นระยะๆ
5. เตรี ยมตัวให้พร้อมต่อการถูกซักถามจากสื่ อมวลชนในทุกเวลา
6. จดบันทึกสิ่ งที่ได้ดาเนินการ รวมทั้งบันทึกคาถามทุกคาถามที่ได้รับ, บันทึกสถานที่,
เวลา และข้อมูลที่ถาม
ภารกิจเป็ นครั้งคราว
จัดการประชุมสื่ อมวลชนตามความจาเป็ น ใช้ขอ้ มูลที่ได้รับอนุมตั ิแล้วเท่านั้นใน
การเผยแพร่ และต้องแจ้งให้ผบู้ ญั ชาการทราบล่วงหน้าถึงสถานที,่ เวลาที่ประชุม
ทุกครั้ง
การเลิกแผน
1. มอบบันทึกทุกอย่างให้กบั ผูบ้ นั ทึกเหตุการณ์
2. ทบทวนข่าวจากสื่ อต่างๆ
4.2 ทีมจัดซื้อจัดจ้ าง
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.แผนกบริ หารทัว่ ไป
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อการจัดซื้อ, จัดจ้าง และอานวยความสะดวก เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ, อุปกรณ์
และกาลังคนที่เพียงพอ ต่อการกาจัดคราบน้ ามัน
การเริ่ มแผน
1. จัดเตรี ยมเงินสารองฉุกเฉิน
2. เข้าประชุมแผนงานกับผูค้ วบคุมทีมสนับสนุน
3. จัดให้มีการบริ การงานพัสดุตลอด 24 ชัว่ โมง
4. จัดทาศูนย์กลางการรับจ่ายอุปกรณ์
5. เป็ นผูด้ าเนินการจัดซื้อ, จัดจ้าง งานที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว
6. เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดลาดับความสาคัญงานเร่ งด่วน หรื องานที่คอยได้
7. ติดต่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมา และแจ้งจานวนคนที่ตอ้ งการโดยประมาณ
8. ติดต่อแผนกวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม ในการอบรมความปลอดภัยให้

พนักงานผูร้ ับเหมา
9. ดาเนินการจัดหากาลังคนตามที่ได้รับอนุมตั ิ
ภารกิจประจาวัน 1. ประชุมแผนงานประจาวัน กับผูค้ วบคุมหน่วยสนับสนุน
2. ประชุมแผนประจาวันกับบุคคลากรในหน่วยจัดซื้ อ, จัดจ้าง และบริ ษทั ผูร้ ับเหมา
ที่จดั การกาลังคน
3. จัดเตรี ยมแผนงานและรายงานระหว่างกะ
4. ประเมินความชานาญของบริ ษทั ผูร้ ับเหมา
5. ดาเนินการจัดซื้ อ-จัดจ้าง งานที่ได้รับการอนุมตั ิ พร้อมเก็บประวัติ
6. ทาทะเบียนจานวนกาลังคนที่แบ่งไปให้กบั หน่วย/ทีมต่างๆ
7. บันทึกสิ่ งที่ได้ดาเนินการ
การเลิกแผน
1. จัดการเรื่ องอุปกรณ์, วัสดุเหลือใช้ เก็บกลับเข้า WAREHOUSE
2. จัดการเรื่ องกาลังคนให้กลับสู่สภาพเดิม
3. จัดทา LIST รายการของ SUPPLIERS ที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดคราบน้ ามัน
4. มอบบันทึกต่างๆ ให้กบั หน่วยงานบันทึกเหตุการณ์
5. ประเมินประสิทธิ ภาพของทีม
4.3 ทีมดับเพลิง รปภ. และ จราจร
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.แผนกดับเพลิง
ความรับผิดชอบ ป้ องกันอัคคีภยั ที่อาจเกิดขึ้น, รักษาความปลอดภัย และอานวจการจราจรในสถานที่ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
การเริ่ มแผน
1. แบ่งเขต/กาหนด เส้นทางเข้า-ออก ในจุดสาคัญๆ เช่น ศูนย์บญั ชาการ, ศูนย์
ควบคุมภาคสนาม, คลังเก็บอุปกรณ์, จุดเก็บน้ ามันขึ้นมาไว้ เป็ นต้น
2. จัดสรรกาลังคน และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดับเพลิง และรักษาความปลอดภัย
3. จัดทาระบบการผ่านเข้า-ออก
ภารกิจประจาวัน 1. ร่ วมประชุมแผนงานประจาวันกับผูค้ วบคุมหน่วยสนับสนุน
2. ประชุมภายในทีม
3. จัดทาแผนและการรายงานระหว่างกะ
4. ติดตามประเมินประสิทธิ ภาพของการรักษาความปลอดภัย
5. เตรี ยมพร้อมความสามารถในการติดต่อกับตารวจท้องที่
6. บันทึกสิ่ งที่ได้ดาเนินการ
ภารกิจเป็ นครั้งคราว
1. สอบสวนเหตุการณ์ที่อาจมีการฝ่ าฝื นระบบรักษาความปลอดภัย แนวทางการดาเนิน
การให้ปรึ กษากับผูบ้ ญั ชาการ
2. หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ ให้แจ้งตารวจท้องที่
การเลิกแผน
1. จัดการเรื่ องกาลังคน และอุปกรณ์
2. มอบบันทึกให้กบั หน่วยบันทึกเหตุการณ์
4.4 ทีมบริการ อาหาร และเครื่องดืม่
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.แผนกบริ หารทัว่ ไป
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อการจัดหาอาหาร, เครื่ องดื่ม, ที่พกั และการบริ การอื่น ๆ ให้กบั หน่วยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ากาจัดคราบน้ ามัน
การเริ่ มแผน
1. เข้าประชุมเพื่อวางแผนงานกับผูค้ วบคุมทีมสนับสนุน ติดต่อร้านอาหาร รวมทั้งจัดเตรี ยม
ที่พกั ที่อาบน้ าล้างตัวแก่ผกู้ ลับจากปฏิบตั ิงาน
2. ประเมินจานวนอาหาร, เครื่ องดื่ม ที่ตอ้ งการ
3. เตรี ยมแผนการให้บริ การน้ ามันเชื้อเพลิงแก่เครื่ องจักรกล และยานพาหนะ ณ จุดปฏิบตั ิการ

ภารกิจประจาวัน 1. ประชุมประจาวันร่ วมกับผูค้ วบคุมหน่วยสนับสนุน
2. ดูแลการให้บริ การเรื่ องอาหาร และเครื่ องดื่มประจาวัน แก่ผปู้ ฎิบตั ิงานทั้งหมด
3. ดูแลเรื่ องที่พกั ให้กบั ผูป้ ฎิบตั ิงานที่จาเป็ น
4. ประเมินประสิทธิ ภาพ และคุณภาพของการบริ การ รวมทั้งราคาด้วย
5. บันทึกสิ่ งที่ได้ดาเนินการ
การเลิกแผน
1. จัดการเรื่ องบุคคลากร/อุปกรณ์ ให้กลับสู่สภาพเดิม
2. ประเมินประสิทธิ ภาพ, คุณภาพ, ราคา ของร้านอาหารต่างๆ ที่ให้บริ การ
3. จัดทา LIST รายการร้านอาหารที่บริ การดี
4. ประเมินประสิทธิ ภาพการให้บริ การเรื่ องยานพาหนะ
5. มอบบันทึกต่างๆ ให้หน่วยบันทึกเหตุการณ์
4.5 ทีมขนย้ ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.แผนกอาคารสถานที่
ความรับผิดชอบ 1. ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ กาลังพล และส่งกาลังบารุ ง
2. ขนย้ายขยะปนเปลื้อนน้ ามันส่งไปทาลาย หรื อกลบฝังยังสถานที่ที่กาหนด
3. จัดการยานพาหนะสาหรับใช้ในการปฏิบตั ิการให้เพียงพอแก่ความต้องการ
การเริ่ มแผน
1. ประชุมประจาวันร่ วมกับผูค้ วบคุมหน่วยสนับสนุน
2. รวบรวม และจัดทาบัญชี เพื่อควบคุมการใช้ยานพาหนะ และเครื่ องจักรกล ที่มีอยู่
เพื่อขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบตั ิการขจัดคราบน้ ามัน
3. ควบคุมการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบตั ิการ
4. จัดเตรี ยมแผนการจัดหายานพาหนะ เสนอต่อผูค้ วบคุมหน่วยสนับสนุน
ภารกิจประจาวัน 1. ร่ วมประชุมแผนงานประจาวันกับผูค้ วบคุมหน่วยสนับสนุน
2. ควบคุมและจัดสรรยานพาหนะให้แก่หน่วย/ทีมต่าง ๆ ที่จาเป็ น
3. ดาเนินการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ กาลังพล และส่งกาลังบารุ ง ให้หน่วยปฏิบตั ิการ
4. ดาเนินการขนย้ายขยะปนเปลื้อนน้ ามันไปยังสถานที่ที่กาหนด
5. จัดทาบัญชียานพาหนะ เครื่ องจักรกล และอุปกรณ์ขจัดคราบน้ ามันที่จ่ายให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
6. ประสานงานทีมซ่อมบารุ งฯ ทาการบารุ งรักษายานพาหนะ เครื่ องจักรกล ตามวาระ
7. บันทึกสิ่ งที่ได้ดาเนินการ
การเลิกแผน
1. ขนย้ายอุปกรณ์ขจัดคราบน้ ามัน และนากลับคืนสถานที่เก็บตามปกติ
2. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อผูค้ วบคุมหน่วยสนับสนุน
3. ส่งมอบบันทึกแก่หวั หน้าทีมบันทึกเหตุการณ์และรวมพล
4.6 ทีมบันทึกเหตุการณ์และรวมพล
ผูร้ ับผิดชอบ
ผจ.แผนกข้อมูลผลิตภัณฑ์ / ผจ.แผนกบริ การขาย
ความรับผิดชอบ ดาเนินการจดบันทึกที่ถูกต้องสมบูรณ์ต่อเหตุการณ์ทกุ อย่างที่เกิดขึ้น ในการกาจัดคราบน้ ามัน
การเริ่ มแผน
1. เข้าร่ วมประชุมแผนเริ่ มต้นกับผูบ้ ญั ชาการ โดยทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดบันทึกการประชุม
2. แจกจ่ายสมุดบันทึก (PRE-PRINTED LOGBOOK) ให้กบั สมาชิก
3. จัดทาระบบการจัดส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
4. ประสานงานการแสดงข้อมูลด้านการจัดการ
5. จัดทาระบบจัดเก็บเอกสาร (FILING) ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
ภารกิจประจาวัน 1. ร่ วมประชุมแผนงานประจาวันกับผูบ้ ญั ชาการ โดยทาหน้าที่เป็ นผูบ้ นั ทึกการประชุม
2. ร่ วมประชุมกับหน่วยปฎิบตั ิการ โดยทาหน้าที่บนั ทึกการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารทุกชนิดที่หน่วยต่างๆ ส่งมาให้เข้าแฟ้ ม
4. ช่วยเหลือผูบ้ ญั ชาการตามคาสัง่

ภารกิจเป็ นครั้งคราว
1. บันทึก หรื อเก็บข้อความและบันทึกการสังเกตการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากหน่วยต่างๆ
ที่ออกจากพื้นที่ภายหลังปฎิบตั ิภาระกิจสาเร็ จ
2. จัดการเกี่ยวกับการถ่ายภาพ (อาจรวมการถ่ายภาพทางอากาศ) ได้แก่
- อาณาบริ เวณที่เกิดการรั่วไหล
- อุปกรณ์ที่นาเข้าต่อสู,้ กาจัดคราบน้ ามัน
- วิธีการกาจัดคราบน้ ามัน
- การปล่อยทุ่นกักเก็บน้ ามัน
- พื้นที่ที่มีแนวโน้มจะโดนปนเปื้ อนจากน้ ามัน
3. ร่ วมไปกับผูบ้ ญั ชาการในการประชุมชี้แจงสื่ อมวลชน รวมทั้งจดบันทึก
การเลิกแผน
1. เก็บรวบรวมรายงาน/สมุดจดบันทึกทั้งจากบุคคล และจากหน่วยงานต่างๆ
2. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT) เพื่อรายงานต่อผูบ้ ญั ชาการประกอบด้วย
- พื้นที่ของการเกิดน้ ามันรั่วไหล
- อุปกรณ์ที่ใช้, วิธีที่ใช้
- กาลังคน
- จานวนน้ ามันที่เก็บกลับมาได้ และที่สูญเสีย
- ความเสียหายต่อสิ่ งแวดล้อม
5.1 ทีมอุปกรณ์เครื่องกลและบริการทางด้ านวิศวกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานซ่อมบารุ งเครื่ องกล
ความรับผิดชอบ 1. บารุ งรักษา และซ่อม ยานพาหนะ เครื่ องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้การได้
เต็มประสิทธิ ภาพ
2. ให้ขอ้ มูล และดาเนินการทางด้านวิศวกรรม
การเริ่ มแผน
1. ร่ วมประชุมกับผูค้ วบคุมหน่วยบริ การเทคนิค เพื่อเริ่ มต้นแผน
2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ และเครื่ องอานวยความสะดวกในงานซ่อม
3. จัดสรรการใช้คน, วัสดุ และการบริ การต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้แผนงานบรรลุวตั ถุประสงค์
4. ตรวจสอบยานพาหนะ และเครื่ องจักรกล ให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน
ภารกิจประจาวัน 1. เข้าร่ วมประชุมแผนงานประจาวันกับผูค้ วบคุมหน่วยบริ การเทคนิค
2. จัดเตรี ยมพื้นที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก สาหรับใช้เป็ นฐานปฏิบตั ิการนอกพื้นที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ให้/จัดหาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมแก่หน่วย / ทีมที่ร้องขอ
4. ติดต่อกับหน่วยปฎิบตั ิการ เพื่อสอบถามสภาพของ เครื่ องมือและอุปกรณ์
5. บันทึกงานซ่อมบารุ งให้ทนั ต่อเหตุการณ์เสมอ และเขียนขึ้นกระดานไว้
6. บันทึกรายการอุปกรณ์/เครื่ องมือทุกชนิดที่จ่ายให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
7. จดบันทึกสิ่ งที่ได้ดาเนินการ
การเลิกแผน
1. จัดการเรื่ องกาลังคนให้เข้าสู่สภาพเดิม
2. ทาความสะอาด และซ่อมบารุ งอุปกรณ์ที่ถูกใช้ไป ให้กลับคืนปกติพร้อมใช้งาน
3. ปรับสภาพพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงเพื่อปฏิบตั ิการ ให้กลับคืนปกติ
4. มอบบันทึกให้กบั หน่วยบันทึกเหตุการณ์
5.2 ทีมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานซ่อมบารุ งไฟฟ้ า
ความรับผิดชอบ 1. ควบคุม แจกจ่าย และจัดหา ระบบ/อุปกรณ์สื่อสารให้สารถมารถติดต่อสื่ อสารได้ตลอดเวลา
และเพียงพอต่อการใช้งาน
2. บารุ งอุปกรณ์สื่อสารให้ใช้การได้ตลอดเวลา

การเริ่ มแผน

1. ร่ วมประชุมกับผูค้ วบคุมหน่วยบริ การเทคนิค เพื่อเริ่ มต้นแผน
2. รวมพลวิทยุสื่อสาร และควบคุมการแจกจ่ายให้กบั หน่วย / ทีมต่าง ๆ ที่ร้องขอ
3. จัดเตรี ยมระบบ / อุปกรณ์สื่อสารสารอง เพื่อใช้ทดแทน หรื อใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ
นอกระบบสื่ อสารของ ปตท.
ภารกิจประจาวัน 1. เข้าร่ วมประชุมแผนงานประจาวันกับผูค้ วบคุมหน่วยบริ การเทคนิค
2. จัดทาบัญชี แจกจ่าย และรหัสต่อสื่ อสารหน่วย / ทีม / พนักงาน ต่าง ๆ ที่ใช้อุปกรณ์สื่อสาร
3. บารุ งรักษาระบบ / อุปกรณ์สื่อสารให้ใช้การได้ตลอดเวลา รวมทั้งจัดทดแทนให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน
4. ติดตั้งระบบเชื่อมโยงสัญญาณ ให้การสื่ อสารใช้การได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
5. จดบันทึกสิ่ งที่ได้ดาเนินการ
การเลิกแผน
1. จัดการเรื่ องกาลังคนให้เข้าสู่สภาพเดิม
2. ทาความสะอาด และซ่อมบารุ งอุปกรณ์สื่อสารที่ถูกใช้ไป ให้กลับคืนปกติพร้ อมใช้งาน
3. มอบบันทึกให้กบั หน่วยบันทึกเหตุการณ์
5.3 ทีมวิเคราะห์คุณภาพและพยาบาล
ผูร้ ับผิดชอบ
ผ.คพ./คค.
ความรับผิดชอบ 1. ดูแลและให้บริ การทางการแพทย์ แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
2. ดาเนินการวิเคราะห์คุณภาพ น้ ามัน, น้ า และสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ ามัน
การเริ่ มแผน
1. เข้าร่ วมประชุมกับผูค้ วบคุมหน่วยบริ การทางเทคนิค
2. จัดกาลังพล เตรี ยมพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน และห้องพยาบาลหากจาเป็ น
3. เตรี ยมติดต่อประสานงานโรงพยาบาลประจาท้องถิ่น
4. เตรี ยมข้อมูลในการใช้ Oil Dispersant กับน้ ามันชนิดต่าง ๆ
ภารกิจประจาวัน 1. ร่ วมประชุมกับผูค้ วบคุมหน่วยบริ การทางเทคนิค ในการประชุมประจาวัน
2. ติดตามและประเมินสุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานปฎิบตั ิการกาจัดคราบน้ ามัน
3. เตรี ยมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากคราบน้ ามัน
4. จดบันทึกการดาเนินการต่างๆ ไว้
5. เป็ นผูเ้ ข้าดาเนินการดูแล หรื อปฐมพยาบาลพนักงานที่อาจได้รับบาดเจ็บ
การเลิกแผน
1. มอบบันทึกให้กบั หน่วยบันทึกเหตุการณ์
6. หน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานประจา ปอน.
6.1 ประจาฝ่ าย
6.1.1 ผจ.ปอน. ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ญั ชาการ
6.1.1.1 เลขา ผจ.ปอน. ประจาศูนย์บญั ชาการ
6.1.2 แผนกวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
6.1.2.1 ผจ.แผนก ทาหน้าที่หวั หน้าทีมประเมินสถานการณ์และประสานงาน
6.1.2.2 พนักงานประจาแผนก เข้าประจาทีมประเมินสถานการณ์และประสานงาน
6.2 ส่ วนปฏิบตั ิการทางเรือ (ปร.)
6.2.1 พนักงานประจาส่วน ให้คาปรึ กษาและแนะนาในการกาจัดคราบน้ ามัน
6.3 ส่ วนคลังนา้ มันศรีราชา (คน.ศร.)
6.3.1 ผจ.คน.ศร. ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ญั ชาการ (ลาดับที่ 2) และหรื อ ทาหน้าที่หวั หน้าหน่วยปฏิบตั ิการ (ลาดับที่ 1)
6.3.1.1 พนักงานประจาส่วน รายงานตัว ณ จุดรวมพล ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.3.2 พนักงานห้องควบคุมลานถังน้ ามัน
6.3.2.1 ผจ.แผนก ทาหน้าที่หวั หน้าทีมทาลายกากน้ ามัน (ลาดับที่ 1)
6.3.2.2 พนักงานประจาแผนกที่เข้ากะ ประจาทีมทาลายกากน้ ามัน
6.3.2.3 พนักงานประจาแผนกที่ไม่เข้ากะ เข้าประจาทีมกาลังพลสารองปฏิบตั ิการ

6.3.3 พนักงานห้องควบคุมท่าเรื อน้ ามัน
6.3.3.1 ผจ.แผนก ทาหน้าที่หวั หน้าทีมปฏิบตั ิการทางทะเล (ลาดับที่ 1) และหรื อทาหน้าที่หวั หน้าทีม
ปฏิบตั ิการชายฝั่ง (ลาดับที่ 2)
6.3.3.2 พนักงานประจาแผนกที่เข้ากะ ประจาทีมปฏิบตั ิการทางทะเล
6.3.3.3 พนักงานประจาแผนกที่ไม่เข้ากะ เข้าประจาทีมกาลังพลสารองปฏิบตั ิการ
6.3.5 แผนกบริ การขาย
6.3.5.1 ผจ.แผนก ทาหน้าที่หวั หน้าทีมบันทึกเหตุการณ์และรวมพล (ลาดับที่ 2)
6.3.5.2 พนักงานประจาแผนก ประจาทีมบันทึกเหตุการณ์และรวมพล
6.4 ส่ วนคลังก๊ าซเขาบ่อยา (คก.ขบ.)
6.4.1 ผจ.คก.ขบ. ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ญั ชาการ (ลาดับที่ 3) และหรื อ ทาหน้าที่หวั หน้าหน่วยปฏิบตั ิการ (ลาดับที่ 2)
6.4.1.1 พนักงานประจาส่วน รายงานตัว ณ จุดรวมพล ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.4.2 พนักงานห้องควบคุมลานถังก๊าซ
6.4.2.1 ผจ.แผนก ทาหน้าที่หวั หน้าทีมกาลังพลสารองปฏิบตั ิการ
6.4.2.3 พนักงานประจาแผนก เข้าประจาทีมกาลังพลสารองปฏิบตั ิการ
6.4.3 พนักงานห้องควบคุมท่าเรื อก๊าซ
6.4.3.1 ผจ.แผนก ทาหน้าที่หวั หน้าทีมปฏิบตั ิการชายฝั่ง (ลาดับที่ 1) และหรื อทาหน้าที่หวั หน้าทีม
ปฏิบตั ิการทางทะเล (ลาดับที่ 2)
6.4.3.2 พนักงานประจาแผนกที่เข้ากะ ประจาทีมปฏิบตั ิการทางชายฝั่ง
6.4.3.3 พนักงานประจาแผนกที่ไม่เข้ากะ เข้าประจาทีมกาลังพลสารองปฏิบตั ิการ
6.5 ส่ วนซ่ อมบารุงคลังภาคตะวันออก (ซค.)
6.5.1 ผจ.ซค. ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าหน่วยบริ การทางเทคนิค (ลาดับที่ 1)
6.5.1.1 พนักงานประจาส่วน รายงานตัว ณ จุดรวมพล ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.5.2 หัวหน้างานซ่อมบารุ งเครื่ องกล
6.5.2.1 หัวหน้างาน ทาหน้าที่หวั หน้าทีมอุปกรณ์เครื่ องกล และบริ การทางด้านวิศวกรรม (ลาดับที่ 1)
6.5.2.2 พนักงานประจาแผนก ที่ถูกกาหนดหน้าที่เข้าประจาทีมอุปกรณ์เครื่ องกล และบริ การฯ
6.5.2.3 พนักงานประจาแผนกที่เหลือ เข้าประจาทีมกาลังพลสารองปฏิบตั ิการ
6.5.3 หัวหน้างานซ่อมบารุ งไฟฟ้ า
6.5.3.1 หัวหน้างาน ทาหน้าที่หวั หน้าทีมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและระบบสื่ อสาร
6.5.3.2 พนักงานประจาแผนก ที่ถูกกาหนดหน้าที่เข้าประจาทีมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและระบบสื่ อสาร
6.5.3.3 พนักงานประจาแผนกที่เหลือ เข้าประจาทีมกาลังพลสารองปฏิบตั ิการ
6.6 ส่ วนบริการกลาง (บก.)
6.6.1 ผจ.บก. ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าหน่วยสนับสนุน
6.6.1.1 พนักงานประจาส่วน รายงานตัว ณ จุดรวมพล ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.6.2 แผนกอาคารสถานที่
6.6.2.1 ผจ.แผนก ทาหน้าที่หวั หน้าทีมขนย้ายและยานพาหนะ
6.6.2.2 พนักงานประจาแผนก เข้าประจาทีมขนย้ายและยานพาหนะ
6.6.3 แผนกบริ หารทัว่ ไป
6.6.4.1 ผจ.แผนก ทาหน้าที่หวั หน้าทีมการเงิน อาหารเครื่ องดื่ม และจัดซื้อจัดจ้าง และหรื อ
หัวหน้าทีมต้อนรับและประชาสัมพันธ์ (ลาดับที่ 2)
6.6.4.2 พนักงานประจาแผนกเข้าประจาทีมการเงิน อาหารเครื่ องดื่ม และจัดซื้อจัดจ้าง หรื อ
ทีมต้อนรับและประชาสัมพันธ์ ตามที่กาหนดไว้
6.6.4.3 ประชาสัมพันธ์คลัง ทาหน้าที่หวั หน้าทีมต้อนรับและประชาสัมพันธ์ (ลาดับที่ 1)
6.6.5 แผนกดับเพลิง

6.6.5.1 ผจ.แผนก ทาหน้าที่หวั หน้าทีมดับเพลิง รปภ.และจราจร
6.6.5.2 พนักงานประจาแผนกที่ถูกกาหนดหน้าที่ เข้าประจาทีมดับเพลิง รปภ.และจราจร
6.6.5.3 พนักงานประจาแผนกที่เหลือ (ปตท., ช่วยปฏิบตั ิงาน, รปภ.) เข้าประจาทีมกาลังพลสารองปฏิบตั ิการ
6.6.4 แผนกข้อมูลผลิตภัณฑ์
6.6.4.1 ผจ.แผนก ทาหน้าที่หวั หน้าทีมบันทึกเหตุการณ์และรวมพล (ลาดับที่ 1)
6.6.4.2 พนักงานประจาแผนก ประจาทีมบันทึกเหตุการณ์และรวมพล
6.7 ส่ วนควบคุมคุณภาพ (คค.)
6.7.1 ผจ.คพ./คค. ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าทีมวิเคราะห์คุณภาพ หรื อ หัวหน้าหน่วยบริ การทางเทคนิค
(ลาดับที่ 2)
6.7.1.1 พนักงานประจาส่วน เข้าประจาทีมวิเคราะห์คุณภาพและพยาบาล
(ลาดับที่ 2)
6.6.1.1 พนักงานประจาส่วน เข้าประจาทีมวิเคราะห์คุณภาพและพยาบาล
กลับหน้าสารบัญ

แผนฉุกเฉินกรณีนำ้ มันรั่ วไหลลงทะเลฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
8.อุปกรณ์ กำจัดครำบนำ้ มัน
กลับหน้าสารบัญ

1. วัสดุ-อุปกรณ์กำจัดครำบนำ้ มัน ปอน.
รำยกำร

ลำดับที่

สถำนที่เก็บ

หน่วยนับ

รวม

หมำยเหตุ

โรงเก็บอุปกรณ์ JETTY คศ SEA BERTH

1. นำ้ ยำกำจัดครำบนำ้ มัน

ลิตร

20,460

200

100 20,760 บรรจุถงั 200 ลิตร

(OIL DISPERSANT)

(ใช้ รถยก)

2. ทุ่นลอยกักเก็บนำ้ มัน
AIR INFLATABLE BOOM

ม้ วน

1

4

5

- กว้ ำง 1.5 M X 2.4 M X 1.8 M

ติดตังประจ
้
ำที่
(ใช้ เรื อลำกจูง)

- ยำว 1,000 เมตร
- น ้ำหนัก 800 กก./ม้ วน
- ใช้ อำกำศอัดให้ ลอยตัว
FENCE BOOM

ชุด

9

9

- 6 ชุด ยำว 57 ม.

- กว้ ำง 41" X 47'

- 3 ชุด ยำว 43 ม.

- ยำว 471 เมตร

(ใช้ เรื อลำกจูงหรือคนยก)

- น ้ำหนัก 83.51 กก./ชุด
- ใช้ โฟมให้ ลอยตัว
BEACH SEALING BOOM

ท่ อน

8

8

- กว้ ำง 22" X 47'

- 1 ท่อน ยำว 14.33 ม.
(ใช้ เรื อลำกจูงหรือคนยก)

- ยำว 114 เมตร
- น ้ำหนัก 42 กก./ท่อน
- ใช้ น ้ำถ่วงและอำกำศให้ ลอยตัว

3. SKIMMER
แบบ DISC

ตัว

แบบ WEIR

ตัว

1

ชุด

2

4. HYDRAULIC POWER PACK

1

1

(ใช้ คนยก)

1
2

4

(ใช้ คนยก)
(ชุดขับ WEIR SKIMMER

ใช้ รถยก)

5. AIR PUMP

ตัว

6. WATER PUMP

ตัว

1
1

1

(ใช้ คนยก)

1

(ใช้ คนยก)

รำยกำร

ลำดับที่

สถำนที่เก็บ

หน่วยนับ

รวม

หมำยเหตุ

โรงเก็บอุปกรณ์ JETTY คศ SEA BERTH

7. PORTTABLE AIR INFLATOR

ตัว

3

9. PORTTABLE STORAGE TANK

ชุด

2

3

6

(ใช้ คนยก)

2

- ควำมจุ 95,000 ลิตร

(ใช้ คนยก)

10. FLEXIBLE FLOATING STORAGE

ชุด

1

1

- ควำมจุ 25 ตัน
(ใช้ คนยก)

TANK

11. PERISTATIC PUMP

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

ชุด

2

2

(ใช้ คนยก)

(เครื่ องดูดครำบน ้ำมันแบบชำยฝั่ ง
แบบสูญญำกำศ)

12. PG PRESSURE WASHER
(เครื่ องฉีดน ้ำแรงดันสูง)

13. DISPERSANT SPRAYER

2. วัสดุ-อุปกรณ์กำจัดครำบนำ้ มันกลุ่มอนุรักษ์ สภำพแวดล้ อมเขตศรีรำชำ (IESG เขตศรีรำชำ)
วัสดุ-อุปกรณ์ดงั รายการต่อไปนี้ ถูกเก็บไว้ภายในโรงกลัน่ น้ ามันปิ โตรเลียมเอสโซ่ ศรี ราชา
ลำดับที่
ที่

รายการ

2.1 AMERICAN SUPERMAX
BOOM
2.2 TROIL BOOM GP 1100
(IN REEL)
- POWER PACK

จานวน

รายละเอียดอุปกรณ์

20 SET - 90 CM. x 15 M.

การขนย้าย
MAN POWER

- 80 KG.
3 REEL - L 4 x W 1.31 x H 2.2 M.

FORK LIFT 3 TON

- 1,980 KG.
1 SET - L 0.9 x W 0.7 x H 1.3 M.

FORK LIFT 3 TON

- 230 KG.

2.3 SEA SENTINEL BOOM
(IN REEL)
- POWER PACK

4 REEL - L 1.8 x W 1.31 x H 2.08 M.

FORK LIFT 3 TON

- 1,030 KG.
2 SET - L 0.7 x W 0.7 xH 0.7 M.

MAN POWER

- 80 KG.

2.4 SEA SENTINEL BOOM
(LG 25 M.)
2.5 RO-BOOM 1500 BAY

8 BAG - DIA 0.7 x L 1.2 M.

MAN POWER

- 85 KG.
3 REEL - L 2.2 x W 2 x H 1.8 M.

FORK LIFT 6 TON

- 3,600 KG.

- POWER PACK

2 SET - L 1.4 x W 0.8 xH 1.4 M.

FORK LIFT 3 TON

- 550 KG.

2.6 SHORE GUARDIAN

20 BAG - DIA 0.7 x L 1.0 M.

MAN POWER

- 85 KG.

2.7 OIL SORBENT BOOM

200 SEC- - DIA 0.2 x L 10 FT.

MAN POWER

TION - 5 KG.

2.8 OIL SORBENT SHEET

20 ROLL - DIA 0.6 x L 1.0 M.
- 15 KG.

MAN POWER

2.9 DESMI-250 SKIMMER

1 SET - L 2.3 x W 2.1 x H 0.65 M.

FORK LIFT 3 TON

- 170 KG.

- POWER PACK

1 SET - L 1.6 x W 1.06 x H 1.1 M.

FORK LIFT 3 TON

- 900 KG.

- HOSE REEL

1 SET - L 1.75 x W 1.04 x H 1.53 M.

FORK LIFT 3 TON

- 400 KG.

2.10 T-DISC SKIMMER

4 SET - L 0.95 x W 0.95 x H 0.4 M.

MAN POWER

- 70 KG.

- POWER PACK

4 SET - L 1.2 x W 1.1 x H 0.9 M.

MAN POWER

- 195 KG.

2.11

OIL MOP SKIMMER

2 SET - L 1.2 x W 0.7 x H 0.9 M.

FORK LIFT 3 TON

- 230 KG.

2.12

VESSEL SPRAY

2 SET - L 0.97 x W 0.77 x H 0.77 M.

MAN POWER

- 180 KG.

- SPRAY ARM

2 SET - 6 M LONG

MAN POWER

- 122 KG

2.13

POWER VAC.

4 SET - L 1.1 x W 0.9 x H 1.5 M.

FORK LIFT 3 TON

- 285 KG.

- ACUUM HEAD

4 SET - DIA 0.6 x 0.6 M.

MAN POWER

- 25 KG

- VACUUM HOPPER

4 SET - DIA 0.57 x H 1.1 M.

MAN POWER

- 40 KG

2.14

SPATE PUMP

2 SET - L 1.03 x W 0.62 x H 0.57 M.

MAN POWER

- 150 KG.

2.15
2.16

BEACH DISPERSANT
SPRAY
FAST TANK

4 SET - L 1.30 x W 0.52 x H 1.0 M.

MAN POWER

- 140 KG.
4 SET - L 1.62 x W 0.4 x H 0.4 M.

MAN POWER

- 78 KG.

2.17
2.18

FLEXIBLE FLOATING
TANK
INCINERATOR

2 SET - DAI 0.7 x L 2.5 M.

MAN POWER

- 85 KG.
1 SET - L 1.9 x W 1.6 x H 1.6 M.

FORK LIFT 3 TON

- 600 KG.

- POWER PACK

1 SET - L 1.9 x W 1.3 x H 1.2 M.

FORK LIFT 3 TON

- 600 KG.

กลับหน้าสารบัญ

แผนฉุกเฉินกรณีนำ้ มันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
9.พืน้ ที่สำคัญชำยฝั่งภำคตะวันออกของอ่ำวไทยตอนใน
กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าสารบัญ

แผนฉุกเฉินกรณีนา้ มันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
10.ข้ อมูลประเมินสถานการณ์
กลับหน้าสารบัญ

1. ทรัพยากรใช้ ในการตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์
1.1 บุคคลกร
จำนวน
12 คน ได้แก่
1.1.1 พนักงำนประจำแผนกวิศวกรรมควำมปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
1.1.2 พนักงำนประจำหน่วยงำนซ่ อมบำรุ งเครื่ องกล
1.2 ยำนพำหนะ
1.2.1 รถจักรยำนยนต์
จำนวน
1.2.2 รถยนต์ (หน่วยงำนซ่ อมบำรุ งเครื่ องกล)
จำนวน
1.2.3 เครื่ องบินเฮลิคอบเตอร์ (ฐำนทัพเรื อสัตหี บ)
จำนวน
1.2.4 เรื อยนต์ (เรื อรับเชื อกประจำท่ำเทียบเรื อ)
จำนวน
1.3 อุปกรณ์สื่อสำร
1.3.1 วิทยุ UHF
จำนวน
1.3.2 โทรศัพท์ (ภำยใน 5526, 5527)
จำนวน
1.3.3 โทรสำร (ภำยใน 5500)
จำนวน
1.4 อุปกรณ์บนั ทึกภำพ
1.4.1 กล้อง Disgital
จำนวน
1.5 คอมพิวเตอร์
จำนวน

จำนวน
จำนวน
2
2
1
3

คัน
คัน
ลำ
ลำ

3
2
1

เครื่ อง
เลขหมำย
เลขหมำย

1
4

กล้อง
เครื่ อง

3
7

คน
คน

กลับหน้าสารบัญ

แผนฉุกเฉินกรณีนำ้ มันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
11.กำรป้องกันก่ อนเกิดเหตุ
กลับหน้าสารบัญ

1. การป้องกันก่ อนเกิดเหตุ
1.1 เรื อที่เข้าเทียบท่าต้องผ่านการตรวจสภาพจาก PTT Ship Vetting Group
1.2 ตรวจสอบระบบท่อทางและอุปกรณ์ประจาท่าก่อนการรับเรื อ
1.3 ใช้เรื อเล็กรับเชื อกช่วยในการนาเรื อเข้าเทียบท่า
1.4 ตรวจสอบ Ship/Shore Safety Check List
1.5 จัดทาข้อตกลงการสู บถ่ายน้ ามันก่อนการปฏิบตั ิงาน
1.6 ขณะมีการรับ-จ่ายน้ ามันต้องมีพนักงาน Standby บนดาดฟ้ าเรื อตลอดเวลา
1.7 ระบบท่อทางที่ไม่ได้ใช้งานต้องปิ ดหน้าแปลนและใส่ น๊อตให้ครบ
1.8 บริ เวณจุดต่อท่อรับน้ ามันต้องมีถาดรองรับน้ ามัน
1.9 บริ เวณกราบอ่อนของเรื อก่อนรับ-จ่ายน้ ามันต้องอุดปลัก๊ ป้ องกันน้ ามันหกล้นลงทะเล
1.10 ขณะเรื อเทียบท่าห้ามเรื อสู บถ่ายน้ าท้องเรื อลงทะเล
1.11 มีการเตรี ยมพร้อมอุปกรณ์ Oil Spill ตลอดเวลา

กลับหน้าสารบัญ

แผนฉุกเฉินกรณีนา้ มันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
13. การปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
กลับหน้าสารบัญ

PRE-INCEDENT BERTH # 1
1. เหตุการณ์ สมมุติ
เมื่อเวลา 09.00 น. เรื อ OCEAN LEO เข้าเทียบท่าหมายเลข 1 ขณะที่เรื อ DISCHARGE น้ ามันเตา FO-1500
ระบบไฟฟ้ าที่ท่า SHUT DOWN วาล์วที่ท่าปิ ดทาให้ท่อรับ-จ่ายน้ ามันของเรื อแตก และมีน้ ามันรั่วไหลลงมาที่ดาดฟ้ า
เรื อ และมีน้ ามันบางส่ วนที่หกล้นจากกราบอ่อนของเรื อลงทะเล
1. มีน้ ามันเตาหกล้นจากกราบอ่อนของเรื อOCEAN LEO ลงทะเล
2. มีน้ ามันเตาลอยอยูใ่ นทะเล ข้างตัวเรื อและใต้ท่าเรื อ มีพ้ืนที่ประมาณ 200X10 เมตร
3. ให้พนักงานท่าเรื อน้ ามันนา BOOM ไปล้อม โดยทิศทางการล้อมขึ้นอยูก่ บั กระแสน้ า
4. ให้นา SKIMMER มาเก็บน้ ามันที่ถูก BOOM ล้อมไว้ โดยเก็บเข้าใน TANK ที่เตรี ยมไว้
5. ให้เรื อเล็กรับเชือก SPRAY OIL DISPERSANT ที่ลอยอยูน่ อก BOOM

2. แนวทางการรับสถานการณ์ (EMERGENCY RESPONSE)
2.1. แจ้งพนักงานเรื อให้หยุดปั๊ ม
2.2. พนักงานที่ประจาอยู่ PLAT FORM ปิ ดวาล์วที่เกี่ ยวข้อง
2.3. ถอด LOADING ARM ออกจากเรื อ (ถ้าทาได้)

3. โอกาสและเกิดความเสียหายในกรณีเหตุการณ์ควบคุมไม่ ได้
3.1. โอกาสติดไฟเป็ นไปได้ยากเนื่ องจากน้ ามันเตามีจุดวาบไฟสู ง
3.2. โอกาสระเบิดบนเรื อ มีความเป็ นไปได้นอ้ ยเนื่ องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็ นพื้นที่โล่งแจ้ง
3.3. ผลกระทบ หากไม่สามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็ ว
3.3.1. มีผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมในทะเล
3.3.2. มีผลกระทบกับชายหาด และชายฝั่ง

4. วัตถุประสงค์ การจัดทาแผน
4.1. เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับสถานการณ์จริ ง
4.2. เพิ่มทักษะในการใช้อุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามัน
4.2. ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

5. การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
ในการจัดทาแผนครั้งนี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ ยงกับผลกระทบสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด และได้มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงของการเกิดการรั่วไหลของน้ ามันอยูใ่ น ISO-14000 ของ ฝคอ.

6. แผนผังจุดเกิดเหตุ

1P

1S

2P

2S

3P

3S

4P

4S

7. การปฏิบัติในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
7.1. พนักงานควบคุมการสู บถ่ าย (LOADING MASTER)
7.1.1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ สัง่ ให้เรื อหยุดปั๊ มและปิ ดวาล์วที่เกี่ ยวข้อง
7.1.2. แจ้งพนักงานกะ JETTY MT. ทางวิทยุข่าย UHF ให้ปิดวาล์วที่เกี่ ยวข้อง
7.1.3. แจ้งหัวหน้ากะทางวิทยุข่าย UHF ให้รับทราบ
7.1.4. ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น
7.1.5. แจ้งพนักงานกะที่ JETTY CONTROL ทางวิทยุข่าย UHF ให้นาอุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามันและนา
BOOM ออกเพื่อใช้งาน
7.1.6. เข้าระงับเหตุเบื้องต้น
7.2. พนักงานประจา JETTY คศ. CONTROL ROOM
7.2.1. เมื่อเกิดเหตุการณ์หยุดการรับ-จ่ายเรื อที่ท่า
7.2.2. แจ้งพนักงานประจาที่ SEA BERTH เดินทางกลับมาที่ JETTY คศ.
7.2.3. เตรี ยมอุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามันให้พร้อม และนา BOOM ออกเพื่อใช้งาน
7.1.4. จดบันทึกการระงับเหตุทุกขั้นตอนโดยละเอียด
7.3. พนักงานกะท่ าเรือก๊ าซ
7.3.1. เมื่อเห็นเหตุการณ์ให้แจ้ง LOADING MASTER ทางวิทยุข่าย UHF ให้หยุดปั๊มและปิ ดวาล์วตัวสุ ดท้าย
แจ้งให้เรื อปลด LOADING (ถ้าทาได้)
7.3.2. เฝ้ าระวังจุดเกิดเหตุ และเป็ นทีมสนับสนุนช่วยกาจัดคราบน้ ามัน
7.3.3. ส่ งเรื อเล็กรับเชือกมาช่วยที่ JETTY คศ. 1 ลา
7.4. พนักงานประจา SEA BERTH
7.4.1. เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานประจาที่ JETTY CONTROL ROOM ให้รีบเดินทางไปที่ JETTY คศ.
7.4.2. ช่วยปฏิบตั ิงานนา BOOM ลง
7.5. พนักงานประจาเรือรับเชือก
7.5.1. นาเรื อออกมาบริ เวณโรงเก็บ BOOM
7.6. พนักงาน รปภ.
7.6.1. พนักงานรักษาความปลอดภัยเมื่อทราบเหตุ ให้ทาการปิ ดกั้นจราจรและควบคุมรถ
7.7. พนักงานกลุ่มปฏิบัติการพาณิชนาวี
7.7.1. เมื่อทราบเหตุให้รีบเดินทางไปที่ท่า 1
7.7.2. ประเมินสถานการณ์
7.7.3. รับหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมเหตุฉุกเฉิ นแทนผูจ้ ดั การปฏิบตั ิการกะ
7.8. นายเรือบนเรือทีเ่ กิดเหตุ
7.8.1. เมื่อทราบหรื อเห็นเหตุการณ์ ให้สงั่ หยุดการสู บถ่ายและปิ ด Valve ที่เกี่ ยวข้อง
7.8.2. แจ้ง LOADING MASTER ให้รับทราบ
7.8.3. อานวยการ ระงับเหตุฉุกเฉิ นด้วยกาลังพลและอุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามันที่มีอยูใ่ นเบื้องต้น

8. อุปกรณ์ใช้ ในการกาจัดคราบนา้ มัน
8.1. AIR INFLATABLE BOOM 200 เมตร
8.2. SKIMMER แบบ DISC จานวน 1 ตัว
8.3. เรื อเล็กรับเชือกจานวน 3 ลา
8.4. ถังเก็บน้ ามัน
8.5. ปั๊ มเคลื่อนที่

9. ขั้นตอนการใช้ อุปกรณ์ กาจัดคราบนา้ มัน
9.1. การโรย AIR INFLATABLE BOOM
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามันติดตั้ง HYDRAULIC POWER PACK เพื่อใช้ในการโรย BOOM
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามัน START เครื่ อง AIR INFLATABLE BOOM และอัดลมเข้าใน BOOM
แต่ละท่อนให้เต็มพอประมาณ
- เรื อรับเชือกเข้ามารับปลาย BOOM และค่อย ๆ ลากออกไป หลังจากที่อดั ลมจนหมด ROLL แล้วให้เรื อรับ
เชือกเข้ารับในส่ วนท้าย BOOM อีก 1 ลา
9.2. การตรวจสอบกระแสน้ ากับตาแหน่งการนา BOOM ไปล้อมจุดเกิดเหตุ
- กระแสน้ าลงให้ลาก BOOM ล้อมทางด้านทิศใต้ของตัวท่า
- กระแสน้ าขึ้นให้ลาก BOOM ล้อมทางด้านทิศเหนื อของตัวท่า
9.3. การนาชุด SKIMMER ไปใช้งาน
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามันให้เรื อรับเชือกเข้ามารับชุด HYDRAULIC POWER PACK นาไปติดตั้งไว้
บนเรื อโดยใช้รอกประจาท่าหย่อนลงเรื อ
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามันใช้ลอกประจาท่าหย่อน SKIMMER ลงไปเพื่อติดตั้งสาย HYDRAULIC
POWER PACK กับตัว SKIMMER และหย่อนลงน้ า หลังจากนั้นให้เรื อลาก SKIMMER ไปกาจัดคราบ
น้ ามันภายใน BOOM

10. ข้ อมูลทั่วไป
10.1. ข้อมูลท่าเทียบเรื อหมายเลข 1
เป็ นสะพานเทียบเรื อยืน่ ไปในทะเลตั้งอยูร่ ะหว่างท่าเทียบเรื อแหลมฉบังกับท่าเทียบเรื อหมายเลข4,5 ของ
ปตท. ลักษณะเป็ นสะพานคอนกรี ตตัวที (T SHAPE) ยืน่ ลงไปในทะเลห่างจากฝั่งประมาณ 1,352 เมตร โดย
มีส่วนประกอบที่สาคัญ ดังนี้
ท่าเทียบเรื อหมายเลข 1 ประกอบด้วย
- มี LOADING ARM ขนาด 10" จานวน 1 ชุด และขนาด 12" จานวน 3 ชุด
- สามารถรับ-จ่ายน้ ามัน HSD, FO,CRUDE และ LPG.
- รับเรื อขนาดสู งสุ ดได้ 100,000 DWT.
- กินน้ าลึก 15 เมตร

ระบบดับเพลิงประจาท่า ประกอบด้วย
- ปั๊ มสู บน้ าดับเพลิงเป็ นแบบเครื่ องยนต์ดีเซลจานวน 2 เครื่ อง ควบคุมการ START ได้ที่หอ้ งควบคุม
(CONTROL ROOM)
- JOCKEY PUMP เป็ นแบบ SUBMERSIBLE PUMP ใช้สาหรับรักษาความดันในท่อให้อยูร่ ะ
หว่าง 8-10 Bar
- FOAM SYSTEM มีถงั บรรจุน้ ายาโฟมขนาด 15,000 ลิตร และมี FOAM PUMP จานวน 2 ตัว
ควบคุมการ START ได้ที่หอ้ งควบคุม
- ระบบม่านน้ า (WATER CURTAIN) ใช้สาหรับหล่อเย็นและป้ องกันท่าและอุปกรณ์ประจาท่า
ท่าละ 1 ชุด ควบคุมการใช้งานได้ที่หอ้ งควบคุม
- MONITOR CONTROL (น้ า/โฟม) ท่าละ 2 หัว ควบคุมการใช้งานได้ที่หอ้ งควบคุม
- ถังดับเพลิงชนิ ดผงเคมีแห้ง จานวน 2 ถัง ความจุถงั ละ 1,500 กก.

11. ข้ อมูลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้ อง
ทิศทางลม
ช่วงเดือน
ช่วงเดือน
ทิศทางนา้
น้ าขึ้น
น้ าลง
ความลึกของน้ าหน้าท่า

เมษายน - กันยายนทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ (South - West) ลมมรสุ ม
ตุลาคม - มีนาคม ทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ (North - East) ลมมรสุ ม

: ไหลมาจากทิศใต้ (จากพัทยาไปศรี ราชา)
: ไหลมาจากทิศเหนือ (จากศรี ราชาไปพัทยา)
: 16.5 เมตร

12. อุปกรณ์กาจัดคราบนา้ มันประจา ปอน.
รำยกำร

ลำดับที่

สถำนที่เก็บ

หน่วยนับ

รวม

หมำยเหตุ

โรงเก็บอุปกรณ์ JETTY คศ SEA BERTH

1. นำ้ ยำกำจัดครำบนำ้ มัน

ลิตร

20,460

200

100

20,760 บรรจุถัง 200 ลิตร

(OIL DISPERSANT)

(ใช้ รถยก)

2. ทุ่นลอยกักเก็บนำ้ มัน
AIR INFLATABLE BOOM

ม้ วน

1

4

5

- กว้ ำง 1.5 M X 2.4 M X 1.8 M

ติดตังประจ
้
ำที่
(ใช้ เรือลำกจูง)

- ยำว 1,000 เมตร
- น ้ำหนัก 800 กก./ม้ วน
- ใช้ อำกำศอัดให้ ลอยตัว
FENCE BOOM

ชุด

9

9

- 6 ชุด ยำว 57 ม.

- กว้ ำง 41" X 47'

- 3 ชุด ยำว 43 ม.

- ยำว 471 เมตร

(ใช้ เรื อลำกจูงหรื อคนยก)

- น ้ำหนัก 83.51 กก./ชุด
- ใช้ โฟมให้ ลอยตัว
BEACH SEALING BOOM

ท่ อน

8

8

- กว้ ำง 22" X 47'

- 1 ท่อน ยำว 14.33 ม.
(ใช้ เรื อลำกจูงหรื อคนยก)

- ยำว 114 เมตร
- น ้ำหนัก 42 กก./ท่อน
- ใช้ น ้ำถ่วงและอำกำศให้ ลอยตัว

3. SKIMMER
แบบ DISC

ตัว

แบบ WEIR

ตัว

1

ชุด

2

4. HYDRAULIC POWER PACK

1

1

(ใช้ คนยก)

1
2

4

(ใช้ คนยก)
(ชุดขับ WEIR SKIMMER

ใช้ รถยก)

5. AIR PUMP

ตัว

6. WATER PUMP

ตัว

1
1

1

(ใช้ คนยก)

1

(ใช้ คนยก)

รำยกำร

ลำดับที่

สถำนที่เก็บ

หน่วยนับ

รวม

หมำยเหตุ

6

(ใช้ คนยก)

2

- ควำมจุ 95,000 ลิตร

โรงเก็บอุปกรณ์ JETTY คศ SEA BERTH

7. PORTTABLE AIR INFLATOR

ตัว

3

8

ชุด

2

PORTTABLE STORAGE TANK

3

(ใช้ คนยก)

9

FLEXIBLE FLOATING STORAGE

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

TANK

10 PERISTATIC PUMP

- ควำมจุ 25 ตัน

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

ชุด

2

2

(ใช้ คนยก)

(เครื่องดูดคราบน ้ามันแบบชายฝั่ ง
แบบสูญญำกำศ)

11 PG PRESSURE WASHER
(เครื่องฉีดน ้าแรงดันสูง)

12 DISPERSANT SPRAYER

แผนผังการล้ อม BOOM ในขณะนา้ ลง

DC B A

N

แผนผังการล้ อม BOOM ในขณะนา้ ขึน้

DC B A

N

แผนฉุกเฉินกรณีนา้ มันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
13. การปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
กลับหน้าสารบัญ

PRE-INCEDENT BERTH # 4,5
1. เหตุการณ์ สมมุติ
เมื่อเวลา 09.00 น. เรื อ บีพีพ-ี 15 เข้าเทียบท่าหมายเลข 4 ขณะที่เรื อรับน้ ามันเตา FO-1500 หลังจากที่เรื อ
รับน้ ามันที่ถงั หมายเลข 4-P เสร็ จ คนเรื อปิ ดวาล์วรับน้ ามันไม่สนิ ททาให้มีน้ ามันล้น (OVER FLOW) จากฝา
MAN HOLD เรื อไหลลงพื้นดาดฟ้ าเรื อ และมีน้ ามันบางส่ วนที่หกล้นจากกราบอ่อนของเรื อลงทะเล
1. มีน้ ามันเตาหกล้นจากกราบอ่อนของเรื อ บีพีพ-ี 15 ลงทะเล
2. มีน้ ามันเตาลอยอยูใ่ นทะเล รอบตัวเรื อและใต้ท่าเรื อ มีพ้ืนที่ประมาณ 200X10 เมตร
3. ให้พนักงานท่าเรื อน้ ามันนา BOOM ไปล้อม โดยทิศทางการล้อมขึ้นอยูก่ บั กระแสน้ า
4. ให้นา SKIMMER มาเก็บน้ ามันที่ถูก BOOM ล้อมไว้ โดยเก็บเข้าใน TANK
5. ให้เรื อเล็กรับเชือก SPRAY OIL DISPERSANT ที่ลอยอยูน่ อก BOOM

2. แนวทางการรับสถานการณ์ (EMERGENCY RESPONSE)
2.1. พนักงานท่าเรื อที่พบเหตุ ให้แจ้งเหตุไปยังห้องควบคุมลานถังน้ ามันเพื่อให้หยุดปั๊มจ่ายเรื อ
2.2. พนักงานที่ประจาอยู่ PLAT FORM ปิ ดวาล์วจ่ายน้ ามันลงเรื อ
2.3. ถอด LOADING ARM ออกจากเรื อ (ถ้าทาได้)

3. โอกาสและเกิดความเสียหายในกรณีเหตุการณ์ควบคุมไม่ ได้
3.1. โอกาสติดไฟเป็ นไปได้ยากเนื่ องจากน้ ามันเตามีจุดวาบไฟสู ง
3.2. โอกาสระเบิดบนเรื อ มีความเป็ นไปได้นอ้ ยเนื่ องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็ นพื้นที่โล่งแจ้ง
3.3. ผลกระทบ หากไม่สามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็ ว
3.3.1. มีผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมในทะเล
3.3.2. มีผลกระทบกับชายหาด และชายฝั่ง

4. วัตถุประสงค์ การจัดทาแผน
4.1. เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับสถานการณ์จริ ง
4.2. เพิ่มทักษะในการใช้อุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามัน
4.2. ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

5. การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
ในการจัดทาแผนครั้งนี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ ยงกับผลกระทบสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด และได้มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงของการเกิดการรั่วไหลของน้ ามันอยูใ่ น ISO-14000 ของ ปอน.

6. แผนผังจุดเกิดเหตุ

6 5 4

1 2 3

N

7. การปฏิบัติในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
7.1. พนักงานประจา JETTY CONTROL ROOM
7.1.1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ หรื อทราบเหตุให้แจ้งผูจ้ ดั การแผนกปฏิบตั ิการกะให้ทราบ และหยุดการรับ-จ่าย
ปิ ดวาล์วที่เกี่ ยวข้อง
7.1.2. เดินทางไป SEA BERTH ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และประสานงานกับ ผูจ้ ดั การแผนกปฏิบตั ิการกะ
7.1.3. เตรี ยมอุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามันให้พร้อม และนา BOOM ออกเพื่อใช้งาน
7.1.4. จดบันทึกการระงับเหตุทุกขั้นตอนโดยละเอียด

7.2. พนักงานประจา SEA BERTH
7.2.1. เมื่อเห็นเหตุการณ์แจ้งพนักงานลานถังหยุดปั๊ม ปิ ดวาล์วตัวสุ ดท้ายแจ้งให้เรื อปลด LOADING ARM
(ถ้าทาได้)
7.2.2. แจ้งให้พนักงานประจาที่ JETTY CONTROL ROOM ให้ทราบ
7.2.3. เฝ้ าระวังจุดเกิดเหตุ 1 คน ที่เหลือให้ช่วยปฏิบตั ิงานนา BOOM ลงและเตรี ยมอุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามัน
7.3. พนักงานประจาท่ าเรือ คน .ศร.
7.3.1. ช่วยปฏิบตั ิงานนา BOOM ลง
7.4. พนักงานประจาเรือรับเชือก
7.4.1. นาเรื อออกมาบริ เวณโรงเก็บ BOOM
7.5. พนักงาน รปภ.
6.5.1. พนักงานรักษาความปลอดภัยบริ เวณคอเขาเมื่อทราบเหตุ ให้ทาการปิ ดกั้นจราจรและควบคุมรถ
7.6. ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะ
7.6.1. เมื่อทราบเหตุให้หยุดการรับ-จ่ายน้ ามันทั้งหมด
7.6.2. ให้รีบเดินทางไปที่ SEA BERTH
7.6.3. ทาหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมเหตุฉุกเฉิ น
7.6.4. แจ้ง/ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องตามแผนฉุกเฉิ น กรณี น้ ามันรั่วไหลทางทะเลของ ปอน.
7.7. พนักงานกลุ่มปฏิบัติการพาณิชนาวี
7.7.1. เมื่อทราบเหตุให้รีบเดินทางไปที่ SEA BERTH
7.7.2. ประเมินสถานการณ์
7.7.3. รับหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมเหตุฉุกเฉิ นแทนผูจ้ ดั การปฏิบตั ิการกะ
7.8. นายเรือบนเรือทีเ่ กิดเหตุ
7.8.1. เมื่อทราบหรื อเห็นเหตุการณ์ ให้สงั่ หยุดการสู บถ่ายและปิ ด Valve ที่เกี่ ยวข้อง
7.8.2. อานวยการ ระงับเหตุฉุกเฉิ นด้วยกาลังพลและอุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามันที่มีอยูใ่ นเบื้องต้น
7.8.3. แจ้งพนักงานกะ ประจาท่าเรื อให้ทราบ พร้อมทั้งร้องขอความช่วยเหลือ ทางวิทยุสื่อสาร ช่อง 13

8. อุปกรณ์ใช้ ในการกาจัดคราบนา้ มัน
8.1. FENCE BOOM หรื อ AIR INFLATABLE BOOM ความยาว 200 เมตร
8.2. SKIMMER แบบ DISC จานวน 1 ตัว
8.3. เรื อเล็กรับเชือกจานวน 3 ลา
8.4. ถังเก็บน้ ามัน
8.5. ปั๊ มเคลื่อนที่

9. ขั้นตอนการใช้ อุปกรณ์ กาจัดคราบนา้ มัน
9.1. การโรย FENCE BOOM
- เรื อรับเชือกเข้ามารับปลาย BOOM และค่อย ๆ ลากออกไป แล้วให้เรื อรับเชือกเข้ารับในส่ วนท้าย BOOM
อีก 1 ลา
9.2. การโรย AIR INFLATABLE BOOM
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามันติดตั้ง HYDRAULIC POWER PACK เพื่อใช้ในการโรย BOOM
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามัน START เครื่ อง AIR INFLATABLE BOOM และอัดลมเข้าใน BOOM
แต่ละท่อนให้เต็มพอประมาณ
- เรื อรับเชือกเข้ามารับปลาย BOOM และค่อย ๆ ลากออกไป หลังจากที่อดั ลมจนหมด ROLL แล้วให้เรื อรับ
เชือกเข้ารับในส่ วนท้าย BOOM อีก 1 ลา
9.3. การตรวจสอบกระแสน้ ากับตาแหน่งการนา BOOM ไปล้อมจุดเกิดเหตุ
- กระแสน้ าลงให้ลาก BOOM ล้อมทางด้านทิศใต้ของตัวท่า
- กระแสน้ าขึ้นให้ลาก BOOM ล้อมทางด้านทิศเหนื อของตัวท่า
9.4. การนาชุด SKIMMER ไปใช้งาน
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามันให้เรื อรับเชือกเข้ามารับชุด HYDRAULIC POWER PACK นาไปติดตั้งไว้
บนเรื อโดยใช้รอกประจาท่าหย่อนลงเรื อ
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามันใช้ลอกประจาท่าหย่อน SKIMMER ลงไปเพื่อติดตั้งสาย HYDRAULIC
POWER PACK กับตัว SKIMMER และหย่อนลงเรื อ หลังจากนั้นให้เรื อลาก SKIMMER ไปกาจัดคราบ
น้ ามันภายใน BOOM

10. ข้ อมูลทั่วไป
10.1. ข้อมูลท่าเทียบเรื อหมายเลข 4 และ 5
เป็ นท่าเทียบเรื อกลางทะเล ตั้งอยูร่ ะหว่างท่าเทียบเรื อของคลังก๊าซเขาบ่อยากับท่าเทียบเรื อกลางทะเลของ
โรงกลัน่ น้ ามันเอสโซ่ โรงกลัน่ น้ ามันเอสโซ่ อยูห่ ่างจากฝั่งประมาณ 1 กม. เป็ นลักษณะเรื อเทียบได้ท้ งั 2 ด้าน
(TWIN BERTH) มี PLATFORM 2 ชั้น ขนาด 29 X 14.1 เมตร สู งจากระดับน้ าทะเล 10 เมตร และมีอุปกรณ์ประ
จาท่าดังนี้
ท่าเทียบเรื อหมายเลข 4 ประกอบด้วย
- มี LOADING ARM ขนาด 12" จานวน 3 ชุด
- สามารถรับ-จ่ายน้ ามัน CRUDE , CONDENSATE และ FO
- รับเรื อขนาดสู งสุ ดได้ 80,000 DWT.
- กินน้ าลึก 13.5 เมตร

ท่าเทียบเรื อหมายเลข 5 ประกอบด้วย
- มี LOADING ARM ขนาด 8" จานวน 3 ชุด
- สามารถรับ-จ่ายน้ ามัน CRUDE, CONDENSATE และ FO
- รับเรื อขนาดสู งสุ ดได้ 20,000 DWT.
- กินน้ าลึก 12.5 เมตร
ระบบดับเพลิงประจาท่า ประกอบด้วย
- ปั๊ มสู บน้ าดับเพลิงเป็ นแบบเครื่ องยนต์ดีเซลจานวน 1 เครื่ อง ขนาดเครื่ องละ 450 M3/HR ควบ
คุมการ START ได้ที่หอ้ งควบคุม (CONTROL ROOM)
- FOAM SYSTEM มีถงั บรรจุน้ ายาโฟมขนาด 9,800 ลิตร และมี FOAM PUMP
จานวน 1 เครื่ อง ควบคุมการ START ได้ที่หอ้ งควบคุม
- ระบบม่านน้ า (WATER CURTAIN) ใช้สาหรับหล่อเย็นและป้ องกันท่าและอุปกรณ์ประจาท่า
ท่าละ 1 ชุด ควบคุมการใช้งานได้ที่หอ้ งควบคุม
- MONITOR CONTROL (น้ า/โฟม) ท่าละ 1 หัว ควบคุมการใช้งานได้ที่หอ้ งควบคุม
- ถังดับเพลิงชนิ ดผงเคมีแห้ง

11. ข้ อมูลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้ อง
ทิศทางลม
ช่วงเดือน
ช่วงเดือน
ทิศทางนา้
น้ าขึ้น
น้ าลง
ความลึกของน้ าหน้าท่า

เมษายน - กันยายนทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ (South - West) ลมมรสุ ม
ตุลาคม - มีนาคม ทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ (North - East) ลมมรสุ ม

: ไหลมาจากทิศใต้ (จากพัทยาไปศรี ราชา)
: ไหลมาจากทิศเหนือ (จากศรี ราชาไปพัทยา)
: 15 เมตร

12. อุปกรณ์กาจัดคราบนา้ มันประจา ปอน.
รำยกำร

ลำดับที่

สถำนที่เก็บ

หน่วยนับ

รวม

หมำยเหตุ

โรงเก็บอุปกรณ์ JETTY คศ SEA BERTH

1. นำ้ ยำกำจัดครำบนำ้ มัน

ลิตร

20,460

200

100

20,760 บรรจุถัง 200 ลิตร

(OIL DISPERSANT)

(ใช้ รถยก)

2. ทุ่นลอยกักเก็บนำ้ มัน
AIR INFLATABLE BOOM

ม้ วน

1

4

5

- กว้ ำง 1.5 M X 2.4 M X 1.8 M

ติดตังประจ
้
ำที่
(ใช้ เรือลำกจูง)

- ยำว 1,000 เมตร
- น ้ำหนัก 800 กก./ม้ วน
- ใช้ อำกำศอัดให้ ลอยตัว
FENCE BOOM

ชุด

9

9

- 6 ชุด ยำว 57 ม.

- กว้ ำง 41" X 47'

- 3 ชุด ยำว 43 ม.

- ยำว 471 เมตร

(ใช้ เรื อลำกจูงหรื อคนยก)

- น ้ำหนัก 83.51 กก./ชุด
- ใช้ โฟมให้ ลอยตัว
BEACH SEALING BOOM

ท่ อน

8

8

- กว้ ำง 22" X 47'

- 1 ท่อน ยำว 14.33 ม.
(ใช้ เรื อลำกจูงหรื อคนยก)

- ยำว 114 เมตร
- น ้ำหนัก 42 กก./ท่อน
- ใช้ น ้ำถ่วงและอำกำศให้ ลอยตัว

3. SKIMMER
แบบ DISC

ตัว

แบบ WEIR

ตัว

1

ชุด

2

4. HYDRAULIC POWER PACK

1

1

(ใช้ คนยก)

1
2

4

(ใช้ คนยก)
(ชุดขับ WEIR SKIMMER

ใช้ รถยก)

5. AIR PUMP

ตัว

6. WATER PUMP

ตัว

1
1

1

(ใช้ คนยก)

1

(ใช้ คนยก)

รำยกำร

ลำดับที่

สถำนที่เก็บ

หน่วยนับ

รวม

หมำยเหตุ

6

(ใช้ คนยก)

2

- ควำมจุ 95,000 ลิตร

โรงเก็บอุปกรณ์ JETTY คศ SEA BERTH

7. PORTTABLE AIR INFLATOR

ตัว

3

8

ชุด

2

PORTTABLE STORAGE TANK

3

(ใช้ คนยก)

9

FLEXIBLE FLOATING STORAGE

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

TANK

10 PERISTATIC PUMP

- ควำมจุ 25 ตัน

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

ชุด

2

2

(ใช้ คนยก)

(เครื่องดูดคราบน ้ามันแบบชายฝั่ ง
แบบสูญญำกำศ)

11 PG PRESSURE WASHER
(เครื่องฉีดน ้าแรงดันสูง)

12 DISPERSANT SPRAYER

แผนผังการล้ อม BOOM ในขณะนา้ ลง

6 5 4

1 2 3

N

แผนผังการล้ อม BOOM ในขณะนา้ ขึน้

6 5 4

1 2 3

N

แผนฉุกเฉินกรณีนา้ มันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
13. การปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
กลับหน้าสารบัญ

PRE-INCEDENT BERTH # 6,7
1. เหตุการณ์ สมมุติ
เมื่อเวลา 09.00 น. เรื อ เควี-9 เข้าเทียบท่าหมายเลข 6 ขณะที่เรื อรับน้ ามันเตา FO-1500 หลังจากที่เรื อ
รับน้ ามันที่ถงั หมายเลข 4-P เสร็ จ คนเรื อปิ ดวาล์วรับน้ ามันไม่สนิททาให้มีน้ ามันล้น (OVER FLOW) จากฝา
MAN HOLD เรื อไหลลงพื้นดาดฟ้ าเรื อ และมีน้ ามันบางส่ วนที่หกล้นจากกราบอ่อนของเรื อลงทะเล
1. มีน้ ามันเตาหกล้นจากกราบอ่อนของเรื อ เควี-9 ลงทะเล
2. มีน้ ามันเตาลอยอยูใ่ นทะเล รอบตัวเรื อและใต้ท่าเรื อ มีพ้ืนที่ประมาณ 200X10 เมตร
3. ให้พนักงานท่าเรื อน้ ามันนา BOOM ไปล้อม โดยทิศทางการล้อมขึ้นอยูก่ บั กระแสน้ า
4. ให้นา SKIMMER มาเก็บน้ ามันที่ถูก BOOM ล้อมไว้ โดยเก็บเข้าใน TANK
5. ให้เรื อเล็กรับเชือก SPRAY OIL DISPERSANT ที่ลอยอยูน่ อก BOOM

2. แนวทางการรับสถานการณ์ (EMERGENCY RESPONSE)
2.1. พนักงานท่าเรื อที่พบเหตุ ให้แจ้งเหตุไปยังห้องควบคุมลานถังน้ ามันเพื่อให้หยุดปั๊มจ่ายเรื อ
2.2. พนักงานที่ประจาอยู่ PLAT FORM ปิ ดวาล์วจ่ายน้ ามันลงเรื อ
2.3. ถอด LOADING ARM ออกจากเรื อ (ถ้าทาได้)

3. โอกาสและเกิดความเสียหายในกรณีเหตุการณ์ควบคุมไม่ ได้
3.1. โอกาสติดไฟเป็ นไปได้ยากเนื่ องจากน้ ามันเตามีจุดวาบไฟสู ง
3.2. โอกาสระเบิดบนเรื อ มีความเป็ นไปได้นอ้ ยเนื่ องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็ นพื้นที่โล่งแจ้ง
3.3. ผลกระทบ หากไม่สามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็ ว
3.3.1. มีผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมในทะเล
3.3.2. มีผลกระทบกับชายหาด และชายฝั่ง

4. วัตถุประสงค์ การจัดทาแผน
4.1. เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับสถานการณ์จริ ง
4.2. เพิ่มทักษะในการใช้อุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามัน
4.2. ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

5. การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
ในการจัดทาแผนครั้งนี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ ยงกับผลกระทบสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด และได้มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงของการเกิดการรั่วไหลของน้ ามันอยูใ่ น ISO-14000 ของ ปอน.

6. แผนผังจุดเกิดเหตุ

1P

1S

2P

2S

3P

3S

4P

4S

จุ ดเกิดเหตุ

7. การปฏิบัติในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
7.1. พนักงานประจา JETTY CONTROL ROOM
7.1.1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ หรื อทราบเหตุให้แจ้งผูจ้ ดั การแผนกปฏิบตั ิการกะให้ทราบ และหยุดการรับ-จ่าย
ปิ ดวาล์วที่เกี่ยวข้อง
7.1.2. ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และประสานงานกับ ผูจ้ ดั การแผนกปฏิบตั ิการกะ
7.1.3. แจ้งพนักงานประจาที่ SEA BERTH เดินทางกลับมาที่ JETTY คศ.
7.1.4. เตรี ยมอุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามันให้พร้อม และนา BOOM ออกเพื่อใช้งาน
7.1.5. จดบันทึกการระงับเหตุทุกขั้นตอนโดยละเอียด
7.2. พนักงานประจา PLAT FORM
7.2.1. เมื่อเห็นเหตุการณ์แจ้งพนักงานลานถังหยุดปั๊ม ปิ ดวาล์วตัวสุ ดท้ายแจ้งให้เรื อปลด LOADING ARM
(ถ้าทาได้)
7.2.2. แจ้งให้พนักงานประจาที่ JETTY CONTROL ROOM ให้ทราบ
7.2.3. เฝ้ าระวังจุดเกิดเหตุ 1 คน ที่เหลือให้ช่วยปฏิบตั ิงานนา BOOM ลงและเตรี ยมอุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามัน
7.3. พนักงานประจา SEA BERTH
7.3.1. เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานประจาที่ JETTY CONTROL ROOM ให้รีบเดินทางไปที่ JETTY คศ.
7.3.2. ช่วยปฏิบตั ิงานนา BOOM ลง
7.4. พนักงานประจาเรือรับเชือก
7.4.1. นาเรื อออกมาบริ เวณโรงเก็บ BOOM
7.5. พนักงาน รปภ.
6.5.1. พนักงานรักษาความปลอดภัยบริ เวณคอเขาเมื่อทราบเหตุ ให้ทาการปิ ดกั้นจราจรและควบคุมรถ
7.6. ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะ
7.6.1. เมื่อทราบเหตุให้หยุดการรับ-จ่ายน้ ามันทั้งหมด
7.6.2. ให้รีบเดินทางไปที่ JETTY คศ.
7.6.3. ทาหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมเหตุฉุกเฉิ น
7.6.4. แจ้ง/ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องตามแผนฉุกเฉิ น กรณี น้ ามันรั่วไหลทางทะเลของ ปอน.
7.7. พนักงานกลุ่มปฏิบัติการพาณิชนาวี
7.7.1. เมื่อทราบเหตุให้รีบเดินทางไปที่ JETTY คศ.
7.7.2. ประเมินสถานการณ์
7.7.3. รับหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมเหตุฉุกเฉิ นแทนผูจ้ ดั การปฏิบตั ิการกะ
7.8. นายเรือบนเรือทีเ่ กิดเหตุ
7.8.1. เมื่อทราบหรื อเห็นเหตุการณ์ ให้สงั่ หยุดการสู บถ่ายและปิ ด Valve ที่เกี่ ยวข้อง
7.8.2. อานวยการ ระงับเหตุฉุกเฉิ นด้วยกาลังพลและอุปกรณ์กาจัดคราบน้ ามันที่มีอยูใ่ นเบื้องต้น
7.8.3. แจ้งพนักงานกะ ประจาท่าเรื อให้ทราบ พร้อมทั้งร้องขอความช่วยเหลือ ทางวิทยุสื่อสาร ช่อง 13

8. อุปกรณ์ใช้ ในการกาจัดคราบนา้ มัน
8.1. FENCE BOOM หรื อ AIR INFLATABLE BOOM ความยาว 200 เมตร
8.2. SKIMMER แบบ DISC จานวน 1 ตัว
8.3. เรื อเล็กรับเชือกจานวน 3 ลา
8.4. ถังเก็บน้ ามัน
8.5. ปั๊ มเคลื่อนที่

9. ขั้นตอนการใช้ อุปกรณ์ กาจัดคราบนา้ มัน
9.1. การโรย FENCE BOOM
- เรื อรับเชือกเข้ามารับปลาย BOOM และค่อย ๆ ลากออกไป แล้วให้เรื อรับเชือกเข้ารับในส่ วนท้าย BOOM
อีก 1 ลา
9.2. การโรย AIR INFLATABLE BOOM
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามันติดตั้ง HYDRAULIC POWER PACK เพื่อใช้ในการโรย BOOM
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามัน START เครื่ อง AIR INFLATABLE BOOM และอัดลมเข้าใน BOOM
แต่ละท่อนให้เต็มพอประมาณ
- เรื อรับเชือกเข้ามารับปลาย BOOM และค่อย ๆ ลากออกไป หลังจากที่อดั ลมจนหมด ROLL แล้วให้เรื อรับ
เชือกเข้ารับในส่ วนท้าย BOOM อีก 1 ลา
9.3. การตรวจสอบกระแสน้ ากับตาแหน่งการนา BOOM ไปล้อมจุดเกิดเหตุ
- กระแสน้ าลงให้ลาก BOOM ล้อมทางด้านทิศใต้ของตัวท่า
- กระแสน้ าขึ้นให้ลาก BOOM ล้อมทางด้านทิศเหนื อของตัวท่า
9.4. การนาชุด SKIMMER ไปใช้งาน
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามันให้เรื อรับเชือกเข้ามารับชุด HYDRAULIC POWER PACK นาไปติดตั้งไว้
บนเรื อโดยใช้รอกประจาท่าหย่อนลงเรื อ
- พนักงานประจาท่าเรื อน้ ามันใช้ลอกประจาท่าหย่อน SKIMMER ลงไปเพื่อติดตั้งสาย HYDRAULIC
POWER PACK กับตัว SKIMMER และหย่อนลงเรื อ หลังจากนั้นให้เรื อลาก SKIMMER ไปกาจัดคราบ
น้ ามันภายใน BOOM

10. ข้ อมูลทั่วไป
10.1. ข้อมูลท่าเทียบเรื อหมายเลข 6 และ 7
เป็ นท่าเทียบเรื อกลางทะเล ตั้งอยูร่ ะหว่างท่าเทียบเรื อกลางทะเลของโรงกลัน่ น้ ามันเอสโซ่กบั ท่าเทียบ
เรื อของโรงกลัน่ น้ ามันไทยออยล์ ลักษณะเป็ นสะพานคอนกรี ตยืน่ ลงไปในทะเลห่างจากฝั่งประมาณ 800
เมตร สามารถให้เรื อเทียบท่าได้ท้ งั 2 ท่า ในเวลาเดียวกัน แบบ SINGLE DECK โดยมีส่วนประกอบที่สา
คัญ ดังนี้

ท่าเทียบเรื อหมายเลข 6 ประกอบด้วย
- มี LOADING ARM ขนาด 8" จานวน 2 ชุด
- สามารถรับ-จ่ายน้ ามัน CRUDE, ULR, ULG, HSD, LSD,JET A-1, และ FO
- รับเรื อขนาดสู งสุ ดได้ 6,000 DWT.
- กินน้ าลึก 6.8 เมตร
ท่าเทียบเรื อหมายเลข 7 ประกอบด้วย
- มี LOADING ARM ขนาด 8" จานวน 2 ชุด
- สามารถรับ-จ่ายน้ ามัน ULR, ULG, HSD, LSD,JET A-1, และ FO
- รับเรื อขนาดสู งสุ ดได้ 2,000 DWT.
- กินน้ าลึก 4.9 เมตร
ระบบดับเพลิงประจาท่า ประกอบด้วย
- ปั๊ มสู บน้ าดับเพลิงเป็ นแบบเครื่ องยนต์ดีเซลจานวน 2 เครื่ อง ขนาดเครื่ องละ 450 M3/HR ควบ
คุมการ START ได้ที่หอ้ งควบคุม (CONTROL ROOM)
- JOCKEY PUMP เป็ นแบบ SUBMERSIBLE PUMP ใช้สาหรับรักษาความดันในท่อให้อยูร่ ะ
หว่าง 8-10 Bar
- FOAM SYSTEM มีถงั บรรจุน้ ายาโฟมขนาด 9,500 ลิตร และมี FOAM PUMP
จานวน 1 เครื่ อง ควบคุมการ START ได้ที่หอ้ งควบคุม
- ระบบม่านน้ า (WATER CURTAIN) ใช้สาหรับหล่อเย็นและป้ องกันท่าและอุปกรณ์ประจาท่า
ท่าละ 1 ชุด ควบคุมการใช้งานได้ที่หอ้ งควบคุม
- หัวฉี ดน้ าดับเพลิงประจาที่ 1 หัว
- MONITOR CONTROL (น้ า/โฟม) ท่าละ 1 หัว ควบคุมการใช้งานได้ที่หอ้ งควบคุม
- ถังดับเพลิงชนิ ดผงเคมีแห้ง

11. ข้ อมูลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้ อง
ทิศทางลม
ช่วงเดือน
ช่วงเดือน
ทิศทางนา้
น้ าขึ้น
น้ าลง
ความลึกของน้ าหน้าท่า

เมษายน - กันยายนพัดจาก
ตุลาคม - มีนาคม พัดจาก

ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ (South - West) ลมมรสุ ม
ทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ (North - East) ลมมรสุ ม
: ไหลมาจากทิศใต้ (จากพัทยาไปศรี ราชา)
: ไหลมาจากทิศเหนือ (จากศรี ราชาไปพัทยา)
: 9 เมตร

12. อุปกรณ์กาจัดคราบนา้ มันประจา ปอน.
รำยกำร

ลำดับที่

สถำนที่เก็บ

หน่วยนับ

รวม

หมำยเหตุ

โรงเก็บอุปกรณ์ JETTY คศ SEA BERTH

1. นำ้ ยำกำจัดครำบนำ้ มัน

ลิตร

20,460

200

100

20,760 บรรจุถัง 200 ลิตร

(OIL DISPERSANT)

(ใช้ รถยก)

2. ทุ่นลอยกักเก็บนำ้ มัน
AIR INFLATABLE BOOM

ม้ วน

1

4

5

- กว้ ำง 1.5 M X 2.4 M X 1.8 M

ติดตังประจ
้
ำที่
(ใช้ เรือลำกจูง)

- ยำว 1,000 เมตร
- น ้ำหนัก 800 กก./ม้ วน
- ใช้ อำกำศอัดให้ ลอยตัว
FENCE BOOM

ชุด

9

9

- 6 ชุด ยำว 57 ม.

- กว้ ำง 41" X 47'

- 3 ชุด ยำว 43 ม.

- ยำว 471 เมตร

(ใช้ เรื อลำกจูงหรื อคนยก)

- น ้ำหนัก 83.51 กก./ชุด
- ใช้ โฟมให้ ลอยตัว
BEACH SEALING BOOM

ท่ อน

8

8

- กว้ ำง 22" X 47'

- 1 ท่อน ยำว 14.33 ม.
(ใช้ เรื อลำกจูงหรื อคนยก)

- ยำว 114 เมตร
- น ้ำหนัก 42 กก./ท่อน
- ใช้ น ้ำถ่วงและอำกำศให้ ลอยตัว

3. SKIMMER
แบบ DISC

ตัว

แบบ WEIR

ตัว

1

ชุด

2

4. HYDRAULIC POWER PACK

1

1

(ใช้ คนยก)

1
2

4

(ใช้ คนยก)
(ชุดขับ WEIR SKIMMER

ใช้ รถยก)

5. AIR PUMP

ตัว

6. WATER PUMP

ตัว

1
1

1

(ใช้ คนยก)

1

(ใช้ คนยก)

รำยกำร

ลำดับที่

สถำนที่เก็บ

หน่วยนับ

รวม

หมำยเหตุ

6

(ใช้ คนยก)

2

- ควำมจุ 95,000 ลิตร

โรงเก็บอุปกรณ์ JETTY คศ SEA BERTH

7. PORTTABLE AIR INFLATOR

ตัว

3

8

ชุด

2

PORTTABLE STORAGE TANK

3

(ใช้ คนยก)

9

FLEXIBLE FLOATING STORAGE

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

TANK

10 PERISTATIC PUMP

- ควำมจุ 25 ตัน

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

ชุด

2

2

(ใช้ คนยก)

(เครื่องดูดคราบน ้ามันแบบชายฝั่ ง
แบบสูญญำกำศ)

11 PG PRESSURE WASHER
(เครื่องฉีดน ้าแรงดันสูง)

12 DISPERSANT SPRAYER

แผนผังการล้ อม BOOM ในขณะนา้ ลง

N
2

2

2

2

แผนผังการล้ อม BOOM ในขณะนา้ ขึน้

N

2

2

2

2

แผนฉุกเฉินกรณีนำ้ มันรั่วไหลลงทะเลฝ่ ำยคลังปิ โตรเลียมภำคตะวันออก
กำรฟื้ นฟูหลังเกิดเหตุ
กลับหน้าสารบัญ

กำหนดให้มีกำรฟื้ นฟูกิจกำรหลังเกิดเหตุฉุกเฉิ น ให้ บมจ.ปตท. และพนักงำนสำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงปกติ
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสร้ำงควำมมัน่ ใจแก่ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร โดย
1. ประชำสัมพันธ์และสร้ำงขวัญกำลังใจแก่ชุมชน และหน่วยงำนรำชกำร จนกว่ำจะเกิดควำมมัน่ ใจใน ปอน.
2. ขจัดน้ ำ ดิน และขยะปนเปื้ อนน้ ำมันหรื อสำรเคมี ที่เกิดจำกเหตุฉุกเฉิ น ตำมวิธีกำรจัดกำรขยะของ ปอน.
3. ขนย้ำย รื้ อถอน ซำกชำรุ ดจำกเหตุฉุกเฉิ นออกจำกที่เกิดเหตุ โดยเร็ ว เมื่อ
3.1 ผจ.ส่ วน/คลัง ขึ้นไป มีคำสัง่ อนุญำต (กรณี เหตุกำรณ์ไม่มีผลกระทบต่อชีวิต และบุคคลภำยนอก)
3.2 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีคำสัง่ อนุญำต (กรณี เหตุกำรณ์มีผลกระทบต่อชีวิต และบุคคลภำยนอก)
4. ซ่ อม หรื อปลูกสร้ำง ที่พกั อำศัยของประชำชนที่ได้รับควำมเสี ยหำยจำกเหตุฉุกเฉิ น ปอน.
*********

Attach 2-10 Oil spill response plan.xlsx

15. การฟื้ นฟูหลังเกิดเหตุ หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 2 หน้า

เอกสารแนบ 2-21
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของ
พาราไซลีนในทะเลที่ท่าเทียบเรือหมายเลข 5

แผนฉุกเฉิน
PRE-INCIDENT PLAN
น ้ำมันพำรำไซลีนรั่วไหล
ทีท่ ำ่ เทียบเรือหมำยเลข 5

หัวข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คลังน ้ำมันศรี รำชำ
แผนปฏิบตั กิ ำร

รหัสที่ :
ชุดที่ :
วันทีเ่ ริ่ มใช้ :

เรื่ อง

เหตุกำรณ์สมมุติ
กำรปฏิบตั ิ (EMERGENCY RESPONSE)
โอกำสและเกิดควำมเสียหำยในกรณีเหตุกำรณ์ควบคุมไม่ได้
วัตถุประสงค์
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
แผนผังจุดเกิดเหตุและอุปกรณ์ระงับอัคคีภยั ชนิดผงเคมีแห้ งและถังดับเพลิงมือถือ
ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั เิ มื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
กำรปฏิบตั ใิ นกำรลดเชื ้อเพลิง และกำรปฏิบตั ใิ นกำรควบคุมสถำนกำรฉุกเฉิน
อุปกรณ์ทใี่ ช้ ในกำรกำจัดครำบน ้ำมัน
ขันตอนกำรใช้
้
อปุ กรณ์กำจัดครำบน ้ำมัน
ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่นๆ อำจเกี่ยวข้ อง
อุปกรณ์กำจัดครำบน ้ำมันประจำ ปอน.
ภำคผนวก
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หน้ าที่
2
2
2
2
2
3
5
6
7
7
7
8
9
13

1. เหตุการณ์ สมมุติ
เมื่อเวลำ 09.00 น. เรือ บีพีพี-15 เข้ ำเทียบท่ำหมำยเลข 5 ขณะทีเ่ รือรับน ้ำมันพำรำไซลีน หลังจำกทีเ่ รือรับน ้ำมัน
ทีถ่ งั หมำยเลข 4-P เสร็จ คนเรือปิ ดวำล์วรับน ้ำมันไม่สนิททำให้ มีน ้ำมันล้ น (OVER FLOW) จำกฝำ MAN HOLD เรือไหล
ลงพื ้นดำดฟ้ำเรื อ และมีน ้ำมันบำงส่วนทีห่ กล้ นจำกกรำบอ่อนของเรือลงทะเล
1. มีน ้ำมันพำรำไซลีนหกล้ นจำกกรำบอ่อนของเรือ บีพีพ-ี 15 ลงทะเล
2. มีน ้ำมันพำรำไซลีนลอยอยู่ในทะเล รอบตัวเรือและใต้ ทำ่ เรื อ มีพื ้นทีป่ ระมำณ 200X10 เมตร
3. มีไอน ้ำมันพำรำไซลีน ระเหย และเคลื่อนทีไ่ ปตำมทิศทำงกระแสลม
4. ถ้ ำยังควบคุมกำรล้ นไม่ได้ ให้ พนักงำนท่ำเรือน ้ำมันนำ BOOM ไปล้ อม โดยทิศทำงกำรล้ อมขึ ้นอยู่กบั กระแสน ้ำ

2. แนวทางการรั บสถานการณ์ (EMERGENCY RESPONSE)
2.1 พนักงำนท่ำเรื อทีพ่ บเหตุ ปิ ด Valve หรื อกด ESD และแจ้ งเหตุไปยังห้ องควบคุม Thai oil เพื่อให้ หยุดปั๊ มจ่ำยเรือ
2.2 พนักงำนทีป่ ระจำอยู่ PLAT FORM สวมใส่หน้ ำกำกป้องกันไอระเหยน ้ำมัน และเตรียมระงับเหตุ
2.3 ถอด LOADING ARM ออกจำกเรื อ (ถ้ ำทำได้ )
2.4 พนักงำนท่ำเรื อตรวจวัดควำมเข้ มข้ นของไอระเหยน ้ำมัน และเปิ ดม่ำนน ้ำเพื่อเจือจำงไอระเหยน ้ำมัน
2.5 ประเมินควำมเสี่ยงต่ออัคคีภยั และหำทำงป้องกันกำรเกิดประกำยไฟ
2.6 พนักงำนลำนถัง ตรวจวัดควำมเข้ มข้ นไอระเหยบริเวณชำยหำด เพื่อประเมินสถำนกำรณ์

3. โอกาสและเกิดความเสียหายในกรณีเหตุการณ์ ควบคุมไม่ ได้
3.1 โอกำสติดไฟ มีควำมเป็ นไปได้ เนื่องจำก น ้ำมันพำรำไซลีนไวไฟ และมีจดุ วำบไฟที่ 25 C°
3.2 โอกำสระเบิดบนเรื อ มีควำมเป็ นไปได้ น้อยเนื่องจำกพื ้นทีเ่ กิดเหตุเป็ นพื ้นทีโ่ ล่งแจ้ ง
3.3 ผลกระทบ หำกไม่สำมำรถควบคุมได้ อย่ำงรวดเร็ ว ไอระเหยน ้ำมันพำรำไซลีนลอยถึงชุมชนชำยฝั่ งตำมทิศทำงลม

4. วัตถุประสงค์ การจัดทาแผน
4.1 เพื่อให้ เกิดควำมพร้ อมในกำรรับสถำนกำรณ์จริ ง
4.2 เพิ่มทักษะในกำรใช้ อปุ กรณ์กำจัดครำบน ้ำมันและไอระเหยของน ้ำมันพำรำไซลีน
4.3 ลดผลกระทบจำกไอระเหยน ้ำมันต่อชุมชนชำยฝั่ ง

5. การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ในกำรจัดทำแผนครัง้ นี ้ได้ เลือกผลิตภัณฑ์ทมี่ ีควำมเสี่ยงกับผลกระทบสิ่งแวดล้ อมมำกทีส่ ดุ และได้ มีกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงของกำรเกิดกำรรั่วไหลของน ้ำมันอยู่ใน ISO-14000 ของ ปอน.
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6. แผนผังจุดเกิดเหตุและอุปกรณ์ ระงับอัคคีภัยชนิดผงเคมีแห้ งและถังดับเพลิงมือถือ
6.1 แผนผังจุดเกิดเหตุ

N

1 2 3

6 5 4
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6.2 แผนผังอุปกรณ์ระงับอัคคีภยั ชนิดผงเคมีแห้ งและถังดับเพลิงมือถือ
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7. ขัน้ ตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

/
Emergency
Response

ESD

1.
2.

Thai Oil

Pump
.

. . .

1.
2.
1.
2.
3.

Progress Review

Boom
Skimmer
Boom
Flexible Floating Storage Tank
( Skimmer)

1.

,

2.

Log Book
,
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8. การปฏิบัติในการลดเชือ้ เพลิง และการปฏิบัติในการควบคุมสถานการณ์ ฉุกเฉิน
8.1 พนักงำนประจำ JETTY CONTROL ROOM
8.1.1 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ หรื อทรำบเหตุให้ แจ้ งผู้จดั กำรแผนกปฏิบตั กิ ำรกะให้ ทรำบ และหยุดกำรรับ-จ่ำย
ปิ ดวำล์วทีเ่ กี่ยวข้ อง
8.1.2 เดินทำงไป SEA BERTH ประเมินสถำนกำรณ์เบื ้องต้ น และประสำนงำนกับ ผู้จดั กำรแผนกปฏิบตั กิ ำรกะ
8.1.3 สวมใส่หน้ ำกำกป้องกันไอระเหยของน ้ำมันพำรำไซลีน (เช่น 3M รุ่ น99163v ชนิดป้องกันไอระเหย)
8.1.4 เตรี ยมอุปกรณ์กำจัดครำบน ้ำมันให้ พร้ อม และนำ BOOM ออกเพื่อใช้ งำน
8.1.5 เตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดไอระหยของน ้ำมันพำรำไซลีน และตรวจสอบทิศทำงกระแสลม
8.1.6 จดบันทึกกำรระงับเหตุทกุ ขั ้นตอนโดยละเอียด
8.2 พนักงำนประจำ SEA BERTH
8.2.1 เมื่อเห็นเหตุกำรณ์แจ้ งพนักงำนที่ Thai Oil หยุดปั๊ ม ปิ ดวำล์วตัวสุดท้ ำยแจ้ งให้ เรือปลด LOADING ARM
(ถ้ ำทำได้ )
8.2.2 เปิ ดม่ำนน ้ำเพื่อเจือจำงควำมเข้ มข้ นของน ้ำมันพำรำไซลีน และกันไอระเหยน ้ำมันไม่ให้ พดั กระจำย
8.2.3 แจ้ งให้ พนักงำนประจำที่ JETTY CONTROL ROOM ให้ ทรำบ
8.2.4 สวมใส่หน้ ำกำกป้องกันไอระเหยน ้ำมันและเฝ้ำระวังจุดเกิดเหตุ 1 คน ทีเ่ หลือให้ ช่วยปฏิบตั งิ ำน
นำ BOOM ลงและเตรี ยมอุปกรณ์ กำจัดครำบน ้ำมัน
8.3 พนักงำนประจำท่ำเรือ คน .ศร.
8.3.1 สวมใส่หน้ ำกำกป้องกันไอระเหยน ้ำมันและช่วยปฏิบตั งิ ำนนำ BOOM ลง
8.4 พนักงำนประจำเรื อรับเชือก
8.4.1 นำเรื อออกมำบริ เวณโรงเก็บ BOOM
8.5 พนักงำน รปภ.
8.5.1 พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยบริ เวณคอเขำเมื่อทรำบเหตุ ให้ ทำกำรปิ ดกั ้นจรำจรและควบคุมรถ
8.6 ผู้จดั กำรแผนกปฏิบตั กิ ำรกะ
8.6.1 เมื่อทรำบเหตุให้ หยุดกำรรับ-จ่ำยน ้ำมันทั ้งหมด
8.6.2 ให้ รีบเดินทำงไปที่ SEA BERTH
8.6.3 ทำหน้ ำทีเ่ ป็ นผู้ควบคุมเหตุฉกุ เฉิน
8.6.4 แจ้ ง/ติดต่อกับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้ องตำมแผนฉุกเฉิน กรณีน ้ำมันรั่วไหลทำงทะเลของ ปอน.
8.7 พนักงำนกลุ่มปฏิบตั กิ ำรพำณิชนำวี
8.7.1 เมื่อทรำบเหตุให้ รีบเดินทำงไปที่ SEA BERTH
8.7.2 ประเมินสถำนกำรณ์
8.7.3 รับหน้ ำทีเ่ ป็ นผู้ควบคุมเหตุฉกุ เฉินแทนผู้จดั กำรปฏิบตั กิ ำรกะ
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8.8 นำยเรือบนเรื อทีเ่ กิดเหตุ
8.8.1 เมื่อทรำบหรื อเห็นเหตุกำรณ์ ให้ สงั่ หยุดกำรสูบถ่ำยและปิ ด Valve ทีเ่ กี่ยวข้ อง
8.8.2 อำนวยกำร ระงับเหตุฉกุ เฉินด้ วยกำลังพลและอุปกรณ์กำจัดครำบน ้ำมันทีม่ ีอยู่ในเบื ้องต้ น
8.8.3 แจ้ งพนักงำนกะ ประจำท่ำเรื อให้ ทรำบ พร้ อมทั ้งร้ องขอควำมช่วยเหลือ ทำงวิทยุสื่อสำร ช่อง 13

9. อุปกรณ์ ใช้ ในการกาจัดคราบนา้ มัน
9.1 FENCE BOOM หรื อ AIR INFLATABLE BOOM ควำมยำว 200 เมตร
9.2 SKIMMER จำนวน 1 ตัว
9.3 เรื อเล็กรับเชือกจำนวน 3 ลำ

10. ขัน้ ตอนการใช้ อุปกรณ์ กาจัดคราบนา้ มัน
10.1 กำรโรย FENCE BOOM
- เรื อรับเชือกเข้ ำมำรับปลำย BOOM และค่อย ๆ ลำกออกไป แล้ วให้ เรือรับเชือกเข้ ำรับในส่วนท้ ำย BOOM
อีก 1 ลำ
10.2 กำรโรย AIR INFLATABLE BOOM
- พนักงำนประจำท่ำเรื อน ้ำมันติดตั ้ง HYDRAULIC POWER PACK เพื่อใช้ ในกำรโรย BOOM
- พนักงำนประจำท่ำเรื อน ้ำมัน START เครื่ อง AIR INFLATABLE BOOM และอัดลมเข้ ำใน BOOM
แต่ละท่อนให้ เต็มพอประมำณ
- เรื อรับเชือกเข้ ำมำรับปลำย BOOM และค่อย ๆ ลำกออกไป หลังจำกทีอ่ ดั ลมจนหมด ROLL แล้ วให้ เรือรับ
เชือกเข้ ำรับในส่วนท้ ำย BOOM อีก 1 ลำ
10.3 กำรตรวจสอบกระแสน ้ำกับตำแหน่งกำรนำ BOOM ไปล้ อมจุดเกิดเหตุ
- กระแสน ้ำลงให้ ลำก BOOM ล้ อมทำงด้ ำนทิศใต้ ของตัวท่ำ
- กระแสน ้ำขึ ้นให้ ลำก BOOM ล้ อมทำงด้ ำนทิศเหนือของตัวท่ำ
10.4 กำรนำ Skimmer กำจัดครำบน ้ำมัน
- พนักงำนประจำท่ำใช้ Skimmer กำจัดครำบน ้ำมันภำยใน Boom

11. ข้ อมูลทั่วไป
11.1 ข้ อมูลท่ำเทียบเรื อหมำยเลข 5
เป็ นท่ำเทียบเรื อกลำงทะเล ตั ้งอยู่ระหว่ำงท่ำเทียบเรือของคลังก๊ ำซเขำบ่อยำกับท่ำเทียบเรือกลำงทะเลของ
โรงกลัน่ น ้ำมันเอสโซ่โรงกลัน่ น ้ำมันเอสโซ่ อยู่หำ่ งจำกฝั่ งประมำณ 1 กม. เป็ นลักษณะเรือเทียบได้ ทั ้ง 2 ด้ ำน
(TWIN BERTH) มี PLATFORM 2 ชั ้น ขนำด 29 X 14.1 เมตร สูงจำกระดับน ้ำทะเล 10 เมตร และมีอปุ กรณ์
ประจำท่ำดังนี ้
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ท่ำเทียบเรื อหมำยเลข 5 ประกอบด้ วย
- มี LOADING ARM ขนำด 8" จำนวน 3 ชุด
- สำมำรถรับ-จ่ำยน ้ำมัน MOGAS, CONDENSATE และ FO
- รับเรือขนำดสูงสุดได้ 20,000 DWT.
- กินน ้ำลึก 12.5 เมตร
ระบบดับเพลิงประจำท่ำ ประกอบด้ วย
- ปั๊ มสูบน ้ำดับเพลิงเป็ นแบบเครื่ องยนต์ดเี ซลจำนวน 1 เครื่ อง ขนำดเครื่ องละ 450 M3/HR ควบ
คุมกำร START ได้ ทหี่ ้ องควบคุม (CONTROL ROOM)
- FOAM SYSTEM มีถงั บรรจุน ้ำยำโฟมขนำด 7,500 ลิตร และมี FOAM PUMP
จำนวน 1 เครื่ อง ควบคุมกำร START ได้ ทหี่ ้ องควบคุม
- ระบบม่ำนน ้ำ (WATER CURTAIN) ใช้ สำหรับหล่อเย็นและป้องกันท่ำและอุปกรณ์ประจำท่ำ
ท่ำละ 1 ชุด ควบคุมกำรใช้ งำนได้ ทหี่ ้ องควบคุม
- MONITOR CONTROL (น ้ำ/โฟม) ท่ำละ 1 หัว ควบคุมกำรใช้ งำนได้ ทหี่ ้ องควบคุม
- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ ง

12. ข้ อมูลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้ อง
ทิศทางลม
ช่วงเดือน
ช่วงเดือน

เมษำยน - กันยำยนพัดจำก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (South - West) ลมมรสุม
ตุลำคม - มีนำคม พัดจำก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (North - East) ลมมรสุม

ทิศทางนา้
น ้ำขึ ้น
น ้ำลง
ควำมลึกของน ้ำหน้ ำท่ำ

: ไหลมำจำกทิศใต้ (จำกพัทยำไปศรี รำชำ)
: ไหลมำจำกทิศเหนือ (จำกศรีรำชำไปพัทยำ)
: 15 เมตร
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13. อุปกรณ์ กาจัดคราบนา้ มันประจา ปอน.
ลำดับที่

รำยกำร

1.

นา้ ยากาจัดคราบนา้ มัน
(OIL DISPERSANT)

2.

ทุ่นลอยกักเก็บนา้ มัน
AIR INFLATABLE BOOM

สถำนที่เก็บ

หน่วย
นับ
ลิตร

โรงเก็บอุปกรณ์

ม้ วน

1

20,460

รวม

หมำยเหตุ

JETTY คศ SEA BERTH

200

4

100 20,760 บรรจุถัง 200 ลิตร
(ใช้ รถยก)
5

- กว้ ำง 1.5 M X 2.4 M X 1.8 M

ติดตังประจ
้
ำที่
(ใช้ เรือลำกจูง)

- ยำว 1,000 เมตร
- น ้ำหนัก 800 กก./ม้ วน
- ใช้ อำกำศอัดให้ ลอยตัว
FENCE BOOM

ชุด

9

9

- 6 ชุด ยำว 57 ม.

- กว้ ำง 41" X 47'

- 3 ชุด ยำว 43 ม.

- ยำว 471 เมตร

(ใช้ เรื อลำกจูงหรื อคนยก)

- น ้ำหนัก 83.51 กก./ชุด
- ใช้ โฟมให้ ลอยตัว
BEACH SEALING BOOM

ท่ อน

8

8

- กว้ ำง 22" X 47'

- 1 ท่อน ยำว 14.33 ม.
(ใช้ เรื อลำกจูงหรื อคนยก)

- ยำว 114 เมตร
- น ้ำหนัก 42 กก./ท่อน
- ใช้ น ้ำถ่วงและอำกำศให้ ลอยตัว

3.

4.

SKIMMER
แบบ DISC

ตัว

1

แบบ WEIR

ตัว

1

HYDRAULIC POWER PACK

ชุด

2

1

(ใช้ คนยก)

1
2

4

(ใช้ คนยก)
(ชุดขับ WEIR SKIMMER
ใช้ รถยก)

5.

AIR PUMP

ตัว

6.

WATER PUMP

ตัว

1
1
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1

(ใช้ คนยก)

1

(ใช้ คนยก)

ลำดับที่

รำยกำร

สถำนที่เก็บ

หน่วย
นับ

โรงเก็บอุปกรณ์

7.

PORTTABLE AIR INFLATOR

ตัว

3

8

PORTTABLE STORAGE TANK

ชุด

2

รวม

หมำยเหตุ

JETTY คศ SEA BERTH

3

6

(ใช้ คนยก)

2

- ควำมจุ 95,000 ลิตร

(ใช้ คนยก)

9

FLEXIBLE FLOATING STORAGE

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

TANK

10

PERISTATIC PUMP

- ควำมจุ 25 ตัน

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

ชุด

1

1

(ใช้ คนยก)

ชุด

2

2

(ใช้ คนยก)

(เครื่องดูดครำบน ้ำมันแบบชำยฝั่ ง
แบบสูญญำกำศ)

11

PG PRESSURE WASHER
(เครื่องฉีดน ้ำแรงดันสูง)

12

DISPERSANT SPRAYER

Page 10

แผนผังการล้ อม BOOM ในขณะนา้ ลง
หมำยเหตุ : แผนผังกำรล้ อม Boom จะปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของกระแสน ้ำ ณ เวลำเกิดเหตุ

น้ ำมันพำรำ
น้ ำมันพำรำ
ไซลี
ไซลีน
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แผนผังการล้ อม BOOM ในขณะนา้ ขึน้
หมำยเหตุ : แผนผังกำรล้ อม Boom จะปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของกระแสน ้ำ ณ เวลำเกิดเหตุ

น้ ำมันพำรำ
ไซลีน
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14. ภาคผนวก
แบบแจ้ งรำยละเอียดของสำรเคมีอนั ตรำย (MSDS) ของไซลีน (Xylene)
1 รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Data)
1.1 ชื่อทำงกำรค้ ำ (Trade Name) : ไซลีน (Xylene)
ชื่อทำงเคมี (Chemical Name) : ไซลีน มิกซ์ (Xylenes mixed)
สูตรทำงเคมี (Molecular Formula) : C8H10
1.2 กำรใช้ ประโยชน์ : ผลิตภัณฑ์หลัก
1.3 ปริมำณสูงสุดที่มีไว้ ในครอบครอง (Maximum Quantity Storage) : ไม่ปรำกฏข้ อมูล
1.4 ผู้ผลิต (Manufacturer/Import) : บริษัท ไทยพำรำไซลีน จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 105/12 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลำ อำเภอศรีรำชำ ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (038) 351317 โทรสำร (038) 351320

2

3

การจาแนกสารเคมีอันตราย (Chemical Classification)
2.1 U. N. Number

1307

2.2 CAS No.

1330-20-7

2.3 สำรก่อมะเร็ง

ไม่ปรำกฏข้ อมูล

สารประกอบที่เป็ นอันตราย (Hazardous Ingredients)
ชื่อสำรเคมี (Substance)
ไซลีน (o-,m-,p- isomers)

4

เปอร์ เซ็นต์

ค่ำมำตรฐำน

(Percent)

TLV

>99

100 ppm

LD50

ข้ อมูลทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Data)
4.1 จุดเดือด (Boiling point) °C : 138.5-141.5 °C
4.2 จุดหลอมเหลว (Melting point) °C : -47.4 °C
4.3 ควำมดันไอ (Vapor pressure) Kpa : 6.72 มิลลิเมตรปรอท ที่อณ
ุ หภูมิ 21°C
4.4 กำรละลำยได้ ในน ้ำ (Solubility in water) : ไม่ละลำยน ้ำ
4.5 ควำมถ่วงจำเพำะ (Specific gravity) H2O : 0.864 ที่อณ
ุ หภูมิ 20°C
4.6 อัตรำกำรระเหย (Evaporating Rate) : ไม่ปรำกฏข้ อมูล
4.7 ลักษณะสี และกลิ่น (Appearance Color and Odor) : ของเหลวใสไม่มีสีมีกลิ่นหอม , ไม่ละลำยน ้ำ ไวไฟและไอระเหย
ทำให้ ระคำยเคือง
4.8 ควำมเป็ นกรด-ด่ำง (pH-Value) : ไม่ปรำกฏข้ อมูล
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5

ข้ อมูลด้ านอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion Hazard Data)
5.1 จุดวำบไฟ (Flash Point) : 25°C ,(0) 17°C,(P) 25°C
5.2 ขีดจำกัดในกำรติดไฟ (Flammable Limits) : ค่ำต่ำสุด(LEL) 1.1% ค่ำสูงสุด(UEL) 7.0%
5.3 อุณหภูมิสำมำรถติดไฟได้ เอง (Autoignition temp.) : (P) 527°C
5.4 กำรเกิดปฏิกิริยำทำงเคมี (Chemical Reactivity) : 0 NFPA Reactivity Rating
5.5 สำรที่ต้องหลีกเลี่ยงจำกกัน (Material to Avoid) : ทำปฏิกริยำกับสำรที่ให้ ออกซิเจน
5.6 สำรอันตรำยที่เกิดจำกกำรสลำยตัว (Hazardous Decomposition Products) : เมื่อถูกทำให้ ร้อนจะสลำยตัวให้ ควัน
และฟูมที่ระคำยเคือง
5.7 อันตรำยที่เกิดจำกไฟ และกำรระเบิด (Fire and Explosion Hazard) : อันตรำยจำกกำรติดไฟเมื่อสัมผัสควำมร้ อนหรือ
ประกำยไฟระเบิดได้ เมื่ออยู่ในรูปของไอระเหยและสัมผัสควำมร้ อนหรือประกำยไฟ

6

ข้ อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่ อสุขภาพ (Health Hazard Data)
6.1 ทำงเข้ ำสูร่ ่ำงกำย (Ways of Exposure) : กำรหำยใจ , ทำงกำรกิน , กระเด็นเข้ ำตำ และ สัมผัสผิวหนัง
6.2 อันตรำยเฉพำะที่ (Local Effects); ผิวหนัง ตำ เยื่อบุ (Eye, Skin, Mucous membrane) : อำกำรเคืองตำและระคำยเคือง
ผิวหนัง
6.3 ผลจำกกำรสัมผัสสำรที่มีปริมำณมำกเกินไปในระยะสันๆ
้ (Effects of Overexposure Short –term) : กำรหำยใจเอำสำร
เข้ ำไป เป็ นสำเหตุทำให้ ระคำยเคืองไออย่ำงรุนแรง
6.4 ผลจำกกำรสัมผัสสำรที่มีปริมำณมำกเกินไปในระยะยำว : กำรกินสำรเข้ ำไปทำให้ คลื่นไส้ อำเจียน เป็ นตะคริว ปวดศรีษะ
และหมดสติ
6.5 ค่ำมำตรฐำนควำมปลอดภัย (TLV) (TLV-TWA) 100 ppm (435 mg/m3)

7

มาตรฐานด้ านความปลอดภัย (Safety Measure)
7.1 ข้ อมูลกำรป้องกันโดยเฉพำะทำง (Special Protection Information)
7.1.1 กำรป้องกันไฟ และกำรระเบิด (Fire and Explosion Prevention) : ใช้ น ้ำฉีดหล่อเย็นอุปกรณ์ที่ติดไฟอำจเกิด
กำรติดไฟย้ อนกลับได้ กรณีมีไอระเหย
7.1.2 กำรระบำยอำกำศ (Ventilation) : ไม่ปรำกฏข้ อมูล
7.1.3 ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันทำงกำรหำยใจ(Respiratory Protection Type) : สวมอุปกรณ์ป้องกันก๊ ำซพิษพร้ อมถังอัดอำกำศ
7.1.4 กำรป้องกันอันตรำยที่จะเกิดขึ ้นกับมือ (Hand Protection) : สวมถุงมือยำงป้องกันสำรเคมี
7.1.5 กำรป้องกันอันตรำยที่จะเกิดขึ ้นกับตำ (Eye Protection) : สวมแว่นครอบตำ
7.1.6 กำรป้องกันอื่นๆ : ไม่ปรำกฏข้ อมูล
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7.2 กำรปฐมพยำบำล
7.2.1 กรณีสมั ผัสสำรเคมีทำงผิวหนัง : ถอดเสื ้อผ้ ำที่เปื อ้ นออกและล้ ำงบริเวณที่สมั ผัสสำรด้ วยน ้ำปริมำณมำกอย่ำงน้ อย
15 นำที นำตัวส่งแพทย์ กรณีที่มีอำกำรระคำยเคืองหรืออำกำรอื่นๆ ตำมมำ
7.2.2 กรณีสมั ผัสสำรเคมีทำงตำ : ล้ ำงตำด้ วยน ้ำสะอำดที่ไหลผ่ำนอย่ำงน้ อย 15 นำที แล้ วนำตัวส่งแพทย์
7.2.3 กรณีได้ รับสำรเคมีโดยกำรหำยใจ : นำผู้ประสบภัยไปที่ที่มีอำกำศบริสทุ ธิ์ ถ้ ำหยุดหำยใจให้ ช่วยทำกำรผำยปอดโดย
ผู้ผ่ำนกำรฝึ กอบรมแล้ วรีบนำตัวส่งแพทย์
7.2.4 ข้ อมูลเพิม่ เติมในกำรรักษำพยำบำล (ระบุกำรรักษำ หรือกำรแก้ พิษ)

8. ข้ อปฏิบัติท่ สี าคัญ (Special Instructions)
8.1 กำรขนย้ ำย และกำรจัดเก็บ (Handling and Storing) : สวมหน้ ำกำกป้องกันก๊ ำซพิษพร้ อมแว่นครอบตำ หรือกระบังหน้ ำ
ถุงมือป้องกันสำรเคมีและรองเท้ ำนิรภัย
8.2 กำรป้องกันกำรกัดกร่อนของสำรเคมี (Corrosiveness) : ไม่ปรำกฏข้ อมูล
8.3 กำรป้องกันกำรรั่ว และกำรหก Spill and Leak Procedures : หยุดกำรรั่วไหล ย้ ำยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ องออกนอกบริเวณใช้
ตัวดูดซับในกำรกำจัดสำรที่หกรั่วไหล
8.4 กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจำกสำรเคมี (Disposal Methods) : ไม่ปรำกฏข้ อมูล
8.5 กำรใช้ สำรดับเพลิง (Extinguishing Media) : ใช้ โฟม , คำร์ บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแห้ ง

เอกสารอ้ างอิง

:

Material Safety Hazard Data Sheet
(Document Number: S-000-1222-002, Rev. A1, 11 June 1996)

:
ขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก

Handbook of Emergency chemical Management
แผนกอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
บริษัท ไทยพำรำไซลีน จำกัด
105/12 หมู่ 2 ต.ทุ่งสุขลำ อ. ศรีรำชำ จ. ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (038) 351317-9, (038) 351878-81
โทรสำร (038) 351320
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เอกสารแนบ 3-1
ผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบ 3-2
ผลวิเคราะห์ระดับเสียงจากห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบ 3-3
กฎกระทรวง กาหนดเขตท่าเรือศรีราชา
พ.ศ. 2545

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÒ˘ °

Àπâ“ 16
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú ∏—π«“§¡ ÚıÙı

°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥‡¢µ∑à“‡√◊Õ»√’√“™“
æ.». ÚıÙı
Õ“»— ¬ Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÚ ·Àà ß æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ ° “√‡¥‘ π ‡√◊ Õ „ππà “ ππÈ” ‰∑¬
æ√–æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙıˆ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√‡¥‘π‡√◊Õ„ππà“ππÈ”‰∑¬ (©∫—∫∑’Ë Ò)
æ.». ÚıÒ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß§¡π“§¡ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°
(Ò) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Úı (æ.». ÚıÒı) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√‡¥‘π‡√◊Õ
„ππà“ππÈ”‰∑¬ æ√–æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙıˆ
(Ú) ¢âÕ Ú ·Ààß°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Û˜ (æ.». ÚıÚÒ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√‡¥‘π‡√◊Õ„ππà“ππÈ”‰∑¬ æ√–æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙıˆ
¢âÕ Ú ‡¢µ∑à“‡√◊Õ»√’√“™“ §◊Õ
¥â“π‡Àπ◊Õ - µ“¡·π«≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ÒÛ' " ‡Àπ◊Õ ®“°Ωíòß‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
®π∂÷ß≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˜' Û" µ–«—πÕÕ°
¥â“π„µâ
- µ“¡·π«≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ' " ‡Àπ◊Õ ®“°Ωíòß‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
®π∂÷ß≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˜' Û" µ–«—πÕÕ°
¥â“πµ–«—πµ° - µ“¡·π«≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˜' Û" µ–«—πÕÕ° ¥â“π‡Àπ◊Õ®¥
≈–µ‘®¥Ÿ ÒÛ Ì ÒÛ' " ‡Àπ◊Õ ¥â“π„µâ®¥ ≈–µ‘®¥Ÿ ÒÛ Ì ' " ‡Àπ◊Õ
¢âÕ Û ‡¢µ®Õ¥‡√◊Õ»√’√“™“ §◊Õ
‡¢µ®Õ¥‡√◊Õ‡æ◊ËÕ¢π∂à“¬ ‘π§â“°≈“ßπÈ”¥â“πµ–«—πÕÕ° ∫√‘‡«≥∑’Ë≈âÕ¡√Õ∫¥â«¬‡ âπµ√ß
∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÒ˘ °

Àπâ“ 17
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú ∏—π«“§¡ ÚıÙı

≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ÒÚ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ıÚ' Úı" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ÒÚ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ıÙ' Ûˆ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì Ò' Ú" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ıÙ' Û˘" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì Ò' ı" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ıÚ' Úı" µ–«—πÕÕ°
‡¢µ®Õ¥‡√◊Õ‡æ◊ÕË ¢π∂à“¬ π‘ §â“°≈“ßπÈ”¥â“πµ–«—πµ°‡¢µ Ò ∫√‘‡«≥∑’≈Ë Õâ ¡√Õ∫¥â«¬‡ πâ µ√ß
∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ÒÚ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˘' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ÒÚ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ıÒ' Úı" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˘' ı˘" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ıÒ' Úı" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˘' ıÛ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ı' Û" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì Ò' Û˘" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ı' Û" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì Ò' Û˘" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˘' ÙÚ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì Ò' ı˘" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˘' ÙÚ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì Ò' ı˘" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˘' " µ–«—πÕÕ°
‡¢µ®Õ¥‡√◊Õ‡æ◊ÕË ¢π∂à“¬ π‘ §â“°≈“ßπÈ”¥â“πµ–«—πµ°‡¢µ Ú ∫√‘‡«≥∑’≈Ë Õâ ¡√Õ∫¥â«¬‡ πâ µ√ß
∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˘' Ûı" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ı' Û¯" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˘' Û˘" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ıÒ' ÒÙ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ¯' Ú" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ı' Û¯" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ¯' ÚÛ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˘' Ù" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˘' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˘' ıÙ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ¯' ı" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ı' ÚÚ" µ–«—πÕÕ°
‡¢µ®Õ¥‡√◊Õ‡æ◊ÕË ¢π∂à“¬ π‘ §â“°≈“ßπÈ”¥â“πµ–«—πµ°‡¢µ Û ∫√‘‡«≥∑’≈Ë Õâ ¡√Õ∫¥â«¬‡ πâ µ√ß
∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ¯' Ò" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˘' ıÙ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˜' Ù˜" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ı' ÛÛ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˆ' ÒÙ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˘' ı˘" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˆ' ÛÙ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˘' " µ–«—πÕÕ°

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÒ˘ °

Àπâ“ 18
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú ∏—π«“§¡ ÚıÙı

≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˜' Ù¯" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˘' Ú¯" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˜' ÙÒ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì Ù˘' Ù˜" µ–«—πÕÕ°
‡¢µ®Õ¥‡√◊Õ∫√√∑ÿ°πÈ”¡—π¥â“πµ–«—πÕÕ°‡¢µ Ò ∫√‘‡«≥∑’≈Ë Õâ ¡√Õ∫¥â«¬‡ πâ µ√ß∑’‡Ë ™◊ÕË ¡µàÕ
√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˘' ıÙ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ıÛ' ÚÙ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì Ò' ˆ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ıı' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˘' ÒÚ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ıÙ' Ò¯" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì ˘' Ú¯" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ì ıÛ' ÚÙ" µ–«—πÕÕ°
‡¢µ®Õ¥‡√◊Õ∫√√∑ÿ°πÈ”¡—π¥â“πµ–«—πÕÕ°‡¢µ Ú ∫√‘‡«≥∑’≈Ë Õâ ¡√Õ∫¥â«¬‡ πâ µ√ß∑’‡Ë ™◊ËÕ¡µàÕ
√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì¯' ÙÙ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÛ' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì¯' ÙÙ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÙ' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì˜' ıÙ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÛ' ÙÚ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì¯' ˆ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÛ' " µ–«—πÕÕ°
‡¢µ®Õ¥‡√◊Õ∫√√∑ÿ°πÈ”¡—π·≈–¢π∂à“¬πÈ”¡—π¥â“πµ–«—πµ° ∫√‘‡«≥∑’≈Ë Õâ ¡√Õ∫¥â«¬‡ πâ µ√ß
∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ìˆ' Ò¯" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ˘' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ìˆ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ˘' ıÙ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ìı' Ù" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ˘' Ùˆ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÙ' Ú˘" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ¯' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ìı' Ûˆ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ¯' " µ–«—πÕÕ°
‡¢µ®Õ¥‡√◊Õ≈”‡≈’¬ß ∫√‘‡«≥∑’Ë≈âÕ¡√Õ∫¥â«¬‡ âπµ√ß∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì˘' ÚÙ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ˘' ÚÙ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì˘' Û" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ìı' ˆ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì˘' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ìı' ˆ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì˘' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ˘' ÚÙ" µ–«—πÕÕ°
‡¢µ®Õ¥∑Õ¥ ¡Õ ”À√—∫‡√◊Õ®–‡¢â“‡∑’¬∫∑à“·À≈¡©∫—ß ∫√‘‡«≥∑’Ë≈âÕ¡√Õ∫¥â«¬‡ âπµ√ß
∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÒ˘ °

Àπâ“ 19
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú ∏—π«“§¡ ÚıÙı

≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÛ' Ù¯" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÚ' ˆ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÛ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÚ' Ûˆ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒ' Ù¯" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÛ' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒ' Ù¯" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÒ' " µ–«—πÕÕ°
‡¢µ®Õ¥‡√◊Õ∫√√∑ÿ° π‘ §â“Õ—πµ√“¬·≈–«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥ ∫√‘‡«≥∑’≈Ë Õâ ¡√Õ∫¥â«¬‡ πâ µ√ß∑’‡Ë ™◊ÕË ¡µàÕ
√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì' ÙÚ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÒ' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÒ' Û" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÚ' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì' ÛÚ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÚ' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì' ˆ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÒ' " µ–«—πÕÕ°
‡¢µ®Õ¥°—°‡√◊Õ‡æ◊ËÕµ√«®‚√§·≈–æ‘∏’µ√«®§π‡¢â“‡¡◊Õß ∫√‘‡«≥∑’Ë≈âÕ¡√Õ∫¥â«¬‡ âπµ√ß
∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÚ' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÛ' " µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ì' ÛÚ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÚ' " µ–«—πÕÕ°
¢âÕ Ù ∑“ß‡¥‘π‡√◊Õ ”À√—∫‡√◊Õ°≈¢π“¥‡°‘π°«à“ ı µ—π°√Õ å „π‡¢µ∑à“‡√◊Õ»√’√“™“ §◊Õ
‡ âπ·∫àß™àÕß∑“ß‡¥‘π‡√◊Õ ‡ âπµ√ß∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒÚ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÒ' ıı" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒ' ı" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÒ' ıı" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÛ' ı˜" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ˘' Û˘" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÛ' Ú" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ¯' ÙÛ" µ–«—πÕÕ°
‡ âπ°”°—∫™àÕß∑“ß‡¥‘π‡√◊Õ¢“¢÷Èπ‡Àπ◊Õ ‡ âπµ√ß∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒÚ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÚ' Òı" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÚ' Òı" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ìı' ÚÒ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ìı' ÛÒ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÛ' ˆ" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò Ìı' Ò" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÚ' Û" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ˘' Ò¯" µ–«—πÕÕ°

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÒ˘ °

Àπâ“ 20
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú ∏—π«“§¡ ÚıÙı

‡ âπ°”°—∫™àÕß∑“ß‡¥‘π‡√◊Õ¢“≈àÕß„µâ ‡ âπµ√ß∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµ”∫≈∑’Ë
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒÚ' " ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÒ' Ûˆ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÒ' ˜" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌıÒ' Ûˆ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ Ìı' Ù" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ˘' Ùˆ" µ–«—πÕÕ°
≈–µ‘®Ÿ¥ ÒÛ ÌÙ' Ò¯" ‡Àπ◊Õ ≈Õß®‘®Ÿ¥ Ò ÌÙ¯' Ú" µ–«—πÕÕ°
¢âÕ ı °Æ°√–∑√«ßπ’„È Àâ„™â∫ß— §—∫‡¡◊ÕË æâπ°”Àπ¥Àπ÷ßË √âÕ¬·ª¥ ∫‘ «—ππ—∫·µà«π— ª√–°“»„π√“™°‘®®“
πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ò¯ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙı
æ‘‡™…∞ ∂‘√™«“≈
√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√ ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß§¡π“§¡

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°∫√‘‡«≥∑à“‡√◊Õ»√’√“™“·≈–∑à“‡√◊Õ‡°“– ’™—ß
¡’‡√◊Õ ‘π§â“‡¢â“¡“®Õ¥∫√√∑ÿ°¢π∂à“¬ ‘π§â“°≈“ß∑–‡≈ ·≈–¡’‡√◊Õ∫√√∑ÿ°πÈ”¡—π¢π“¥„À≠à„™â‡ªìπ‡ âπ∑“ß‡¢â“ÕÕ°‡æ◊ËÕ
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เอกสารแนบ 4-1
เอกสารอ้างอิงสูตรคานวณ Loading Loss

5.2 Transportation And Marketing Of Petroleum Liquids1-3
5.2.1 General
The transportation and marketing of petroleum liquids involve many distinct operations, each of
which represents a potential source of evaporation loss. Crude oil is transported from production operations
to a refinery by tankers, barges, rail tank cars, tank trucks, and pipelines. Refined petroleum products are
conveyed to fuel marketing terminals and petrochemical industries by these same modes. From the fuel
marketing terminals, the fuels are delivered by tank trucks to service stations, commercial accounts, and local
bulk storage plants. The final destination for gasoline is usually a motor vehicle gasoline tank. Similar
distribution paths exist for fuel oils and other petroleum products. A general depiction of these activities is
shown in Figure 5.2-1.
5.2.2 Emissions And Controls
Evaporative emissions from the transportation and marketing of petroleum liquids may be
considered, by storage equipment and mode of transportation used, in four categories:
1.
2.
3.
4.

Rail tank cars, tank trucks, and marine vessels: loading, transit, and ballasting losses.
Service stations: bulk fuel drop losses and underground tank breathing losses.
Motor vehicle tanks: refueling losses.
Large storage tanks: breathing, working, and standing storage losses. (See Chapter 7, "Liquid
Storage Tanks".)

Evaporative and exhaust emissions are also associated with motor vehicle operation, and these topics
are discussed in AP-42 Volume II: Mobile Sources.
5.2.2.1 Rail Tank Cars, Tank Trucks, And Marine Vessels Emissions from these sources are from loading losses, ballasting losses, and transit losses.
5.2.2.1.1 Loading Losses Loading losses are the primary source of evaporative emissions from rail tank car, tank truck, and
marine vessel operations. Loading losses occur as organic vapors in "empty" cargo tanks are displaced to the
atmosphere by the liquid being loaded into the tanks. These vapors are a composite of (1) vapors formed in
the empty tank by evaporation of residual product from previous loads, (2) vapors transferred to the tank in
vapor balance systems as product is being unloaded, and (3) vapors generated in the tank as the new product
is being loaded. The quantity of evaporative losses from loading operations is, therefore, a function of the
following parameters:
-

Physical and chemical characteristics of the previous cargo;
Method of unloading the previous cargo;
Operations to transport the empty carrier to a loading terminal;
Method of loading the new cargo; and
Physical and chemical characteristics of the new cargo.

The principal methods of cargo carrier loading are illustrated in Figure 5.2-2, Figure 5.2-3, and Figure 5.2-4.
In the splash loading method, the fill pipe dispensing the cargo is lowered only part way into the cargo tank.
Significant turbulence and vapor/liquid contact occur during the splash
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5.2-2
EMISSION FACTORS
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Figure 5.2-1. Flow sheet of petroleum production, refining, and distribution systems.
(Points of organic emissions are indicated by vertical arrows.)

Figure 5.2-2. Splash loading method.

Figure 5.2-3. Submerged fill pipe.

Figure 5.2-4. Bottom loading.
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loading operation, resulting in high levels of vapor generation and loss. If the turbulence is great enough,
liquid droplets will be entrained in the vented vapors.
A second method of loading is submerged loading. Two types are the submerged fill pipe method
and the bottom loading method. In the submerged fill pipe method, the fill pipe extends almost to the bottom
of the cargo tank. In the bottom loading method, a permanent fill pipe is attached to the cargo tank bottom.
During most of submerged loading by both methods, the fill pipe opening is below the liquid surface level.
Liquid turbulence is controlled significantly during submerged loading, resulting in much lower vapor
generation than encountered during splash loading.
The recent loading history of a cargo carrier is just as important a factor in loading losses as the
method of loading. If the carrier has carried a nonvolatile liquid such as fuel oil, or has just been cleaned, it
will contain vapor-free air. If it has just carried gasoline and has not been vented, the air in the carrier tank
will contain volatile organic vapors, which will be expelled during the loading operation along with newly
generated vapors.
Cargo carriers are sometimes designated to transport only one product, and in such cases are
practicing "dedicated service". Dedicated gasoline cargo tanks return to a loading terminal containing air
fully or partially saturated with vapor from the previous load. Cargo tanks may also be "switch loaded" with
various products, so that a nonvolatile product being loaded may expel the vapors remaining from a previous
load of a volatile product such as gasoline. These circumstances vary with the type of cargo tank and with
the ownership of the carrier, the petroleum liquids being transported, geographic location, and season of the
year.
One control measure for vapors displaced during liquid loading is called "vapor balance service", in
which the cargo tank retrieves the vapors displaced during product unloading at bulk plants or service
stations and transports the vapors back to the loading terminal. Figure 5.2-5 shows a tank truck in vapor
balance service filling a service station underground tank and taking on displaced gasoline vapors for return
to the terminal. A cargo tank returning to a bulk terminal in vapor balance service normally is saturated with
organic vapors, and the presence of these vapors at the start of submerged loading of the tanker truck results
in greater loading losses than encountered during nonvapor balance, or "normal", service. Vapor balance
service is usually not practiced with marine vessels, although some vessels practice emission control by
means of vapor transfer within their own cargo tanks during ballasting operations, discussed below.
Emissions from loading petroleum liquid can be estimated (with a probable error of ±30 percent)4
using the following expression:
(1)

where:
LL = loading loss, pounds per 1000 gallons (lb/103 gal) of liquid loaded
S = a saturation factor (see Table 5.2-1)
P = true vapor pressure of liquid loaded, pounds per square inch absolute (psia)
(see Section 7.1, "Organic Liquid Storage Tanks")
M = molecular weight of vapors, pounds per pound-mole (lb/lb-mole) (see Section 7.1, "Organic
Liquid Storage Tanks")
T = temperature of bulk liquid loaded, °R (°F + 460)
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Figure 5.2-5. Tank truck unloading into a service station underground storage tank and practicing
"vapor balance" form of emission control.

Table 5.2-1. SATURATION (S) FACTORS FOR CALCULATING PETROLEUM LIQUID
LOADING LOSSES
Cargo Carrier

Mode Of Operation

Tank trucks and rail tank cars

Marine vessels
a

a

S Factor

Submerged loading of a clean cargo tank

0.50

Submerged loading: dedicated normal service

0.60

Submerged loading: dedicated vapor balance
service

1.00

Splash loading of a clean cargo tank

1.45

Splash loading: dedicated normal service

1.45

Splash loading: dedicated vapor balance service

1.00

Submerged loading: ships

0.2

Submerged loading: barges
0.5
For products other than gasoline and crude oil. For marine loading of gasoline, use factors from Table 5.22. For marine loading of crude oil, use Equations 2 and 3 and Table 5.2-3.
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The saturation factor, S, represents the expelled vapor's fractional approach to saturation, and it accounts for the
variations observed in emission rates from the different unloading and loading methods. Table 5.2-1 lists
suggested saturation factors.
Emissions from controlled loading operations can be calculated by multiplying the uncontrolled emission
rate calculated in Equation 1 by an overall reduction efficiency term:

The overall reduction efficiency should account for the capture efficiency of the collection system as
well as both the control efficiency and any downtime of the control device. Measures to reduce loading
emissions include selection of alternate loading methods and application of vapor recovery equipment. The latter
captures organic vapors displaced during loading operations and recovers the vapors by the use of refrigeration,
absorption, adsorption, and/or compression. The recovered product is piped back to storage. Vapors can also
be controlled through combustion in a thermal oxidation unit, with no product recovery. Figure 5.2-6
demonstrates the recovery of gasoline vapors from tank trucks during loading operations at bulk terminals.
Control efficiencies for the recovery units range from 90 to over 99 percent, depending on both the nature of the
vapors and the type of control equipment used.5-6 However, not all of the displaced vapors reach the control
device, because of leakage from both the tank truck and collection system. The collection efficiency should be
assumed to be 99.2 percent for tanker trucks passing the MACT-level annual leak test (not more than 1 inch
water column pressure change in 5 minutes after pressurizing to 18 inches water followed by pulling a vacuum
of 6 inches water).7 A collection efficiency of 98.7 percent (a 1.3 percent leakage rate) should be assumed for
trucks passing the NSPS-level annual test (3 inches pressure change) A collection efficiency of 70 percent
should be assumed for trucks not passing one of these annual leak tests6.

Figure 5.2-6. Tank truck loading with vapor recovery.
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Sample Calculation Loading losses (LL) from a gasoline tank truck in dedicated vapor balance service and practicing vapor
recovery would be calculated as follows, using Equation 1:
Design basis Cargo tank volume is 8000 gal
Gasoline Reid vapor pressure (RVP) is 9 psia
Product temperature is 80°F
Vapor recovery efficiency is 95 percent
Vapor collection efficiency is 98.7 percent (NSPS-level annual leak test)
Loading loss equation -

where:
S
P
M
T
eff

=
=
=
=
=

saturation factor (see Table 5.2-1) - 1.00
true vapor pressure of gasoline = 6.6 psia
molecular weight of gasoline vapors = 66
temperature of gasoline = 540°R
overall reduction efficiency (95 percent control x 98.7 percent collection) = 94 percent

Total loading losses are:

Measurements of gasoline loading losses from ships and barges have led to the development of emission
factors for these specific loading operations.8 These factors are presented in Table 5.2-2
and should be used instead of Equation 1 for gasoline loading operations at marine terminals. Factors are
expressed in units of milligrams per liter (mg/L) and pounds per 1000 gallons (lb/103 gal).
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เอกสารแนบ 4-2
ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนา

ผลการเปรียบเทียบค่าระดับน้า
ที่ได้จากการค้านวณด้วยแบบจ้าลอง กับข้อมูลตรวจวัดจริง

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-1 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาทีต่ รวจวัดจริง
สถานีแหลมฉบัง พ.ศ. 2547

1

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-2 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาทีต่ รวจวัดจริง
สถานีแหลมฉบัง พ.ศ. 2548

2

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-3 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาทีต่ รวจวัดจริง
สถานีแหลมฉบัง พ.ศ. 2549

3

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-4 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาทีต่ รวจวัดจริง
สถานีแหลมฉบัง พ.ศ. 2550

4

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-5 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาทีต่ รวจวัดจริง
สถานีแหลมฉบัง พ.ศ. 2551

5

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-6 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาทีต่ รวจวัดจริง
สถานีแหลมฉบัง พ.ศ. 2552

6

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-7 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาทีต่ รวจวัดจริง
สถานีอ่าวอุดม พ.ศ. 2550

7

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-8 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาทีต่ รวจวัดจริง
สถานีอ่าวอุดม พ.ศ. 2551

8

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-9 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาทีต่ รวจวัดจริง
สถานีอ่าวอุดม พ.ศ. 2552

9

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-10 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาที่ตรวจวัดจริง
สถานีอ่าวอุดม พ.ศ. 2553

10

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-11 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาที่ตรวจวัดจริง
สถานีอ่าวอุดม พ.ศ. 2554

11

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ก-12 ผลการเปรียบเทียบค่าระดับนาที่คานวณได้จากแบบจาลองกับค่าระดับนาที่ตรวจวัดจริง
สถานีอ่าวอุดม พ.ศ. 2555

12

เอกสารแนบ 4-3
ผลการเปรียบเทียบค่าความเร็วและ
ทิศทางกระแสนา

ผลการเปรียบเทียบความเร็วและทิศทางกระแสน้า
ที่ได้จากการค้านวณด้วยแบบจ้าลอง กับข้อมูลตรวจวัดจริง

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ข-1 ผลการเปรียบเทียบความเร็วกระแสนาและทิศทางที่คานวณได้จากแบบจาลอง กับข้อมูลตรวจวัดจริง
ที่ตาแหน่งตรวจวัดใกล้กับพืนที่โครงการ
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

1

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ข-2 ผลการเปรียบเทียบความเร็วกระแสนาและทิศทางที่คานวณได้จากแบบจาลอง กับข้อมูลตรวจวัดจริง
ที่ตาแหน่งตรวจวัดใกล้กับพืนที่โครงการ
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

2

การศึกษาผลกระทบทางด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สาหรับโครงการวางท่อขนส่งพาราไซลีนที่คลังนามันศรีราชา

รูปที่ ข-3 ผลการเปรียบเทียบความเร็วกระแสนาและทิศทางที่คานวณได้จากแบบจาลอง กับข้อมูลตรวจวัดจริง
ที่ตาแหน่งตรวจวัดใกล้กับพืนที่โครงการ
ช่วงวันที่ 6 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

3
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Washington, DC
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Risk = IUR x CA x (ET x EF x ED)/AT
(Eq 2)
Where CA = Contaminant Concentration in Air (µg/m3)
ET = exposure time (hours/day)
EF = exposure frequency (days/year)
ED = exposure duration (years)
AT = averaging time (70 years x 365 days/year x 24 hours/day)
The default exposure factors (found elsewhere) can be replaced with more representative values
for a site specific risk assessment. This would typically require some demographic information
for the specific site or the use of professional judgment.
For the standard occupational scenario, ET (hours/day) is replaced with ½ and 24 hours/day is
eliminated from the AT term. These adjustments are made because sit is likely that a higher
exposure will occur during a normal 8 hours work shift due to increased physical activity and
rate of inhalation. Using an 8 hour/24 hour for adjustment would likely underestimate exposure
to workers from the chemical. This approach is consistent with the procedure used to derive the
HEC from an occupational study. The equation is:
Risk = IUR x CA x ½ x (EF x ED)/AT
(Eq 2A)
3
Where CA = Contaminant Concentration in Air (µg/m )
EF = exposure frequency (days/year)
ED = exposure duration (years)
AT = averaging time (70 years x 365 days/year)
In a situation where the calculated cancer risk exceeds 0.01, risk should be calculated using an
equation of the form risk = 1 - exp(-IUR x CA). See RAGS, Part A, Section 8.2.1, page 8-11.
How is the Hazard Quotient calculated?
The Hazard Quotient (HQ) for the inhalation pathway will be calculated with the following
equation:
HQ = CA (mg/m3)/Reference Concentration (RfC) (mg/m3)
(Eq 3)
This equation assumes a continuous exposure, 24 hours/day for a lifetime of 70 years. The
equation is modified when the exposure is for less than lifetime. The standard approach is
shown in equation 4.
HQ =CA/RfC x (ET x EF x ED)/AT
(Eq 4)
3
Where CA = Contaminant Concentration in Air (mg/m )
ET = exposure time (hours/day)
EF = exposure frequency (days/year)
ED = exposure duration (years)
AT = averaging time (ED in years x 365 days/year x 24 hours/day)
The default exposure factors (found elsewhere) can be replaced with more representative values
for a site specific risk assessment. This would typically require some demographic information
for the specific site or the use of professional judgment.
For the standard occupational scenario, ET (hours/day) is replaced with ½ and 24 hours/day is
eliminated from the AT term. These adjustments are made because sit is likely that a higher
exposure will occur during a normal 8 hours work shift due to increased physical activity and
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rate of inhalation. Using an 8 hour/24 hour for adjustment would likely underestimate exposure
to workers from the chemical. This approach is consistent with the procedure used to derive the
HEC from an occupational study. The equation is:
HQ =CA/RfC x ½ x (EF x ED)/AT
(Eq 4A)
3
Where CA = Contaminant Concentration in Air (mg/m )
EF = exposure frequency (days/year)
ED = exposure duration (years)
AT = averaging time (ED in years x 365 days/year)
Are additional corrections for specific age groups (e.g., children) necessary?
Exposure information, specifically information related to activity patterns (e.g., exposure time,
frequency, and duration, as well as contaminant concentration) may vary across age groups and
other population groups. Consequently, such variation should be taken into account in deriving
both lifetime excess cancer risk and hazard quotient estimates for scenarios that depart from a
residential scenario. For example, due to outdoor play patterns, children may spend more time
near the source of contamination than adults. Consequently, the exposure time or frequency
values for children may be higher than for adults living in the same location.
Beyond the consideration of time spent in the area of contamination and any change in
concentration of the contaminant in that area, no additional corrections to the risk calculations
for specific age groups are necessary. As shown in Appendix 1, the lack of significant agerelated variation in the physiological characteristics relied on in the derivation of the human
equivalent concentration using EPA’s Inhalation Dosimetry Methodology (US EPA, 1994) and
the conservative values used in the default calculations generally accommodate any variation in
exposure observed as a function of activity level or body size. In the case of the RfC derivation,
the consideration of age group susceptibility in the selection of the toxicological effect used as
the starting point for the derivation of the RfC and consideration of uncertainty factors for
database, intraspecies variation and any remaining interspecies variability provide adequate
protection for all age groups.
The use of the normal exposure duration ( 9 to 30 years) in the Superfund Program precludes
significant underestimation of the duration adjusted exposure concentration for calculation of
cancer and non-cancer risk for any age groups. EPA is developing Supplemental Guidance for
Assessing Cancer Susceptibility from Early-Life Exposure to Carcinogens (US EPA, 2003) to
consider cancer risk from a short duration exposure in childhood. When this guidance is final, it
will be incorporated into Superfund methods, as will any updates to the Inhalation Dosimetry
Methodology.
Do these new equations apply to all exposure scenarios for inhalation evaluated in a typical
site specific risk assessment?
The issue to consider is whether the exposure scenario being evaluated is chronic exposure. The
factors considered are the exposure time (hours per day), exposure frequency (days per years),
and exposure duration (years). The RfC and IUR apply to a continuous exposure for a lifetime.
Another assumption of inhalation dosimetry is that the dose to the cells of the respiratory tract or
the internal dose to blood and organ systems has reached some form of “steady state.”
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เอกสารแนบ 4-5
ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของ Xylene ที่รับเข้าสู่
ร่างกายทางการหายใจโดยไม่ทาให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ

เอกสารแนบ 4-6
จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม

เอกสารแนบ 4-7
ใบลงทะเบียน

เอกสารแนบ 4-8
แบบประเมิน

แบบประเมินผลการประชุมรับฟังความคิ ดเห็น
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิ ตภัณฑ์เพิ่ มเติ ม
ของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อนํ้ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถัง
เก็บผลิ ตภัณฑ์เพิ่ มเติ มของคลังนํ้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่ มเติ ม)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
เรียน ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีเ่ คารพทุกท่าน
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทั ทีป่ รึกษา รูส้ กึ เป็ นเกียรติทท่ี ุกท่านได้กรุณาสละเวลาเข้า
ร่วมการประชุมรับฟงั ความคิดเห็นในวันนี้ และเพื่อให้ผลการประชุมครัง้ นี้สามารถสร้างความเข้าใจใน
สาระสําคัญของโครงการได้ จึงขอความกรุณากรอกแบบประเมินผลในหัวข้อต่างๆ อย่างครบถ้วนและโปรด
ส่งคืนเจ้าหน้าทีภ่ ายหลังเสร็จสิน้ การประชุม
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูง
ชื่อ – นามสกุล............................................................ตําแหน่ ง (ถ้ามี) ........................................................
บ้านเลขที่ : ...................หมู่ที่: ..............ตําบล: .........................................อําเภอ........................................
จังหวัด: ...................................โทรศัพท์: .......................................โทรสาร (แฟกซ์): .................................
E-mail: .....................................................................
หน่ วยงาน/องค์กรที่ สงั กัด
1. หน่วยงานราชการระดับต่างๆ

ระบุ...........................................................................................

2. ผูน้ ํา/คณะกรรมการชุมชน

ระบุ...........................................................................................

3. ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีศ่ กึ ษา

ระบุ...........................................................................................

4. อสม./อปพร./กลุ่มประมง

ระบุ...........................................................................................

5. ศาสนสถาน/สถาบันการศึกษา/สถานพยาบาลในพืน้ ทีศ่ กึ ษา

ระบุ....................................................

6. หน่วยงานเอกชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา

ระบุ...........................................................................................

7. สือ่ มวลชน

ระบุ...........................................................................................

8. ประชาชนทัวไปที
่ ส่ นใจโครงการ

ระบุ...........................................................................................

9. อืน่ ๆ

ระบุ...................................................................................................................................
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบประเมิ น

1.1 เพศ
(1) ชาย

(2) หญิง

1.2 ปจั จุบนั ท่านมีอายุ ............................. ปี (ระบุจาํ นวนเต็ม)
1.3 การนับถือศาสนา
(1) พุทธ

(2) คริสต์

(3) อิสลาม

(4) อืน่ ๆ (ระบุ) ...............................

1.4 ระดับการศึกษา
(1) ไม่ได้เรียน/ตํ่ากว่าประถมศึกษา

(2) ประถมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย

(3) มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

(5) อนุปริญญา/ ปริญญาตรี

(6) ปริญญาโท/ ปริญญาเอก

1.5 การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือน (เลือกเพียง 1 คําตอบ)
(1) รับราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ

(2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(3) เกษตรกรรม ทํานา ทําสวน ทําไร่ เลีย้ งสัตว์

(4) รับจ้างทัวไป
่

(5) พนักงานบริษทั เอกชน

(6) ประมง

(7) ธุรกิจส่วนตัว (ระบุ.......................................)

(8) ค้าขาย

(9) อืน่ ๆ (ระบุ........................................)
ส่วนที่ 2 การรับรู้และความคิ ดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ
2.1 ท่านเคยรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับการดําเนินงานของ บริษทั บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือไม่
(1) กิจกรรมและลักษณะของการดําเนินงานของบริษทั
(1) ไม่เคย
(2) เคย ทราบจากแหล่งใด*.............................................................................
(2) ช่องทางการติดต่อเพือ่ สอบถามหรือร้องเรียนปญั หาของบริษทั
(1) ไม่เคย
(2) เคย ทราบจากแหล่งใด*.............................................................................
* หมายเหตุ ทราบข้อมูลข่าวสารจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ผูน้ ําชุมชน
2. วิทยุ/โทรทัศน์/ป้ายโฆษณา 3. คนในครอบครัว/เพือ่ นบ้าน
4. เป็ นทางผ่าน/อยูใ่ กล้บา้ น

5. เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั
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6. อืน่ ๆ (ระบุ)

2.2 ท่านเคยได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อนํ้ามันใต้ทะเลและก่อสร้าง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมของคลังนํ้ามันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิม่ เติม)
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือไม่
(1) ไม่เคยทราบมาก่อน
(2) เคยทราบมาก่อน (โปรดระบุแหล่งทีม่ าของข้อมูล ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(1) เจ้าหน้าทีโ่ ครงการฯ

(2) เจ้าหน้าทีส่ ว่ นราชการ

(3) คนในครอบครัว/ เพื่อนเล่าให้ฟงั

(4) วิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์

(5) เอกสารของโครงการฯ

(6) วิทยุสอ่ื สาร

(7) วิทยุชมุ ชนในหมู่บา้ น/หอกระจายข่าว

(8) ผูน้ ํากลุ่ม/ผูน้ ําชุมชนท้องถิน่

(9) หนังสือเวียน/ ประกาศจากหน่วยงานราชการ

(11) อื่นๆ ระบุ ..................................................

2.3 หลังจากทีไ่ ด้รบั ทราบรายละเอียดโครงการฯ จากเจ้าหน้าทีโ่ ครงการแล้ว ท่านมีความเข้าใจโครงการฯ มากน้อย
เพียงใด
(1) มาก

(2) ค่อนข้างมาก

(3) ปานกลาง

(4) ค่อนข้างน้อย

(5) น้อย

2.4 ท่านคิดว่ารูปแบบการให้ขอ้ มูลและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ
(1) แจ้งข่าวสารผ่านผูน้ ําชุมชน
(2) จดหมายหรือเอกสารแจ้งต่อประชาชนโดยตรง
(3) การติดประกาศแจ้งในชุมชน
(4) จัดประชุมชีแ้ จงโครงการ สถานที่ คือ ....................................................................................................
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม คือ ...........................................................................................………………..…..
(5) อืน่ ๆ ระบุ ............................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ
3.1 มาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม
มาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม

เหมาะสม

คุณภาพอากาศ (ระยะก่อสร้าง)
• จํากัดความเร็วของรถบรรทุกในพืน้ ทีโ่ ครงการและชุมชนไม่
เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
และในช่วงทีผ่ ่านทางหลวง ไม่เกิน
80 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
ระดับเสียง (ระยะก่อสร้าง)
• ระยะเวลาการทํางานของคนงาน/พนักงานที่ได้รบั เสียงดัง
จากกิจกรรมก่อสร้างให้อ้างอิงตากกฎกระทรวง พ.ศ.2549
กํ า หนดมาตรฐานในการบริ ห ารและจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํ า งาน
เกีย่ วกับความร้อนแสงสว่างและเสียง
• พนักงานทุกคนควรได้รบั การอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัย
ในการทํางานในบริเวณทีม่ เี สียงดัง
คุณภาพนํ้าทะเลและนิ เวศวิ ทยาทางนํ้า (ระยะก่อสร้าง)
• ติดตัง้ ม่านกันตะกอน (Silt Curtain) ในระยะห่างจากแนวท่อ
ด้านละ 50 เมตร ใน 3 ทิศทาง ได้แก่ ทิศใต้ ทิศตะวันตกและ
ทิศเหนือ เว้นเฉพาะทิศทีห่ นั หน้าเข้าฝงั ่ ตลอดช่วงระยะเวลา
ทีม่ กี ารขุดร่องเพื่อวางท่อ
• ก่อนเริ่มดําเนินการก่อสร้างโครงการให้ผู้รบั เหมาตรวจวัด
ปริม าณสารแขวนลอย (Suspended Solid) ตามวิธีท่ีไ ด้
กํา หนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ า
ทะเล เพื่อใช้เป็ นค่ามาตรฐานของสารแขวนลอยสําหรับพืน้ ที่
โครงการ
• ตลอดระยะเวลาทีม่ กี จิ กรรมการขุดร่องเพื่อวางท่อ หากพบว่า
ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณสารแขวนลอยบริเวณที่ทํา
การตรวจวัด ช่วงทีน่ ้ําลงตํ่าสุด มีค่าเกินมาตรฐานให้โครงการ
หยุ ด กิจ กรรมการขุด ร่ อ งทัน ทีจ นกระทัง่ ค่ า ดัง กล่ า วอยู่ใ น
เกณฑ์ทก่ี าํ หนดจึงเริม่ ดําเนินการต่อไป
• ตรวจสอบคุณภาพนํ้ าทิ้งจากกิจกรรมการทดสอบท่อโดยใช้
แรงดันนํ้ า (Hydrostatic Test) ให้มคี ่าอยู่ในเกณฑ์กําหนด
คุณลักษณะของนํ้าทิง้ ทีร่ ะบายออกจากโรงงาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539)
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ความคิ ดเห็น
ไม่เหมาะสม
(ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม)

มาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม

เหมาะสม

คุณภาพนํ้าทะเลและนิ เวศวิ ทยาทางนํ้า (ต่อ)
• ในกรณี ท่ีคุ ณ ภาพนํ้ า จากกิจ กรรมการทดสอบท่ อ โดยใช้
แรงดันนํ้า (Hydrostatic Test) มีค่าเกินมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้ าทิง้ ฯ ให้บริษัทติดต่อบริษทั รับกําจัดนํ้ าเสียที่ได้รบั
อนุญาตจากหน่วยงานราชการนําไปกําจัดต่อไป
การคมนาคมทางบก (ระยะก่อสร้าง)
• หลีกเลีย่ งการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชัวโมงเร่
่
งด่วนเช้า
ช่วงเวลา 06.30 – 08.30 น. และช่วงเร่งด่วนเย็นเวลา 16.00
– 18.00 น.
• จํากัดความเร็วของรถบรรทุกในพืน้ ทีโ่ ครงการและชุมชนไม่
เกิน 30 กิโลเมตร/ชัวโมง
่ และในช่วงทีผ่ ่านทางหลวง ไม่เกิน
80 กิโลเมตร/ชัวโมง
่
คุณภาพอากาศ (ระยะดําเนิ นการ)
• มาตรการด้ า นการเฝ้ าระวัง สารอิน ทรีย์ ร ะเหย โดยการ
ประเมินอัตราการรัวไหลจากอุ
่
ปกรณ์และกระบวนการทํางาน
โดยดํา เนิ น การตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม พ.ศ.
2555 เรื่อ งกํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารปฏิบ ัติใ นการ
ตรวจสอบและควบคุมการรัวซึ
่ มของสารอินทรีย์ระเหยจาก
อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
• มีมาตรการด้านการจัดทําบัญชีการระบายสารอินทรียร์ ะเหย
(VOCs Emission Inventory) รวมทัง้ มีแนวทางการลดและ
ควบคุ ม ปริ ม าณการรั ว่ ซึ ม สารอิ น ทรี ย์ ร ะเหย (VOCs
Emission Reduction)
นํ้าทะเลและนิ เวศวิ ทยาทางทะเลและชายฝัง่ (ระยะดําเนิ นการ)
• ท่อส่งพาราไซลีนใต้ทะเลเป็ นท่อชนิด API 5L gr. B Class
300 Seamless ทีม่ กี ารเคลือบภายนอกด้วย PE จํานวน 3
ชัน้ (3 LDPE) เพื่อกันการกัดกร่อน พร้อมมีการหุม้ คอนกรีต
ภายนอกเพื่อถ่วงนํ้าหนัก และออกแบบตามมาตรฐานซึง่ เป็ น
ทีย่ อมรับ
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ความคิ ดเห็น
ไม่เหมาะสม
(ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม)

มาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม

เหมาะสม

ความคิ ดเห็น
ไม่เหมาะสม
(ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ระยะดําเนิ นการ)
• จัด เตรีย มอุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ว นบุ ค คลให้พ นัก งาน
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยเฉพาะถุงมือป้องกันสารเคมี
หน้ากากปิ ดเต็มหน้าหรือครึง่ หน้าทีม่ ตี วั กรองชนิดป้องกันไอ
ระเหยของสารได้ และแว่ น ตาป้ องกัน สารเคมี สํ า หรับ
พนักงานทีม่ โี อกาสสัมผัสกับพาราไซลีน
อันตรายร้ายแรง (ระยะดําเนิ นการ)
• ออกแบบ แขนรับจ่าย-ผลิตภัณฑ์ สําหรับขนถ่ายพาราไซลีน
ให้มรี ะบบ Emergency Release Coupler (ESC) และวาล์ว
หยุดการขนถ่ายฉุ กเฉิน (ESD) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะ
ขนถ่าย
3.2 นอกจากข้อเสนอแนะต่อมาตรการด้านสิ่ งแวดล้อมแต่ละประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ ได้นําเสนอ
แล้วนัน้ หากท่ านมีข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อให้ทางโครงการฯ นําไปปรับปรุงการดําเนิ นงานให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่ งขึน้ โปรดระบุ
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ขอขอบคุณท่านที่ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิ น
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เอกสารแนบ 4-9
จดหมายขอติดประกาศสรุปผลการประชุม

