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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ระยะดําเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุใ น
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 5 ซึ่งจะเสนอผลการ
ดําเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ท่าเทียบเรือ ไม่ให้ทิ้งของเสียต่างๆจากเรือ รวมถึงน้ําอับเฉา และในระหว่างการขนถ่ายน้ํามันจากเรือลงสู่
ท่าเทียบเรือไปยังคลังเก็บน้ํามันต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาการขนถ่ายน้ํามัน นอกจากนี้ยังได้ดําเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ
ED 2 ปีละ 2 ครั้ง โดยได้ดําเนินการซ้อมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 รายละเอียดผลการ
ดําเนินงานดังแสดงในบทที่ 2
2. ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1 คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําผิวดิน
ตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในแม่น้ําบางปะกงจํานวน 3 จุด ครอบคลุมเหนือน้ํา
และท้ายน้ําของท่าเทียบเรือสําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงในระยะ 500 เมตร เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจ
เกิดจากกิจกรรมการขนถ่ายน้ํามัน ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 พบว่าคุณภาพ
น้ํามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเว้นค่าบีโอดีและปริมาณออกซิเจนละลายที่มีค่าไม่อยู่ใน
เกณฑ์ ม าตรฐานฯ อยู่ บ่ อ ยครั้ ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากแม่ น้ํา บางปะกงเป็ น แหล่ ง รองรั บน้ํ า ทิ้ ง จากโรงงาน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศุสัตว์และน้ําทิ้งจากชุมชน
คุณภาพน้ําทิ้ง
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งจาก API Separator ก่อนระบายลงสู่แม่น้ําบางปะกง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 พบว่าคุณภาพน้ําทิ้งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2539 ยกเว้นค่าความเป็นกรด-ด่างในเดือนกรกฎาคม และปริมาณน้ํามันและไขมันในเดือน
ธันวาคม 2555 ที่มีค่าเกินมาตรฐานฯ ทั้งนี้ความเป็นกรด-ด่างมีค่าสูงเนื่องมาจากมีสาหร่ายเจริญเติบโตใน
บ่อพัก API Separator ส่วนปริมาณน้ํามันและไขมันที่มีค่าเกินมาตรฐานฯ ยังคงต้องติดตามผลการ
ตรวจวัดในเดือนถัดไป อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบายน้ําทิ้งลงสูแหล่งน้ําสาธารณะแต่อย่างใด
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
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2.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมด้ านอาชี วอนามัย ใช้ หลั ก การ
ดําเนินงานของ “การเฝ้าระวังเพื่อลดอุบัติภัยและการสูญเสียอันเนื่องจากอุบัติภัย” ประกอบด้วยการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์สําหรับสูบถ่ายและระบบท่อน้ํามันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ/
ติดตามผลและวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ํา
2.4 การควบคุมภาวะฉุกเฉิน
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของท่าเทียบเรือบางปะกง กําหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ
ED 2 ปีละ 2 ครั้ง โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 มีการซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินระดับ ED 2
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 รำยละเอียดโครงกำร
โครงกำร

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ามัน ส้าหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง

สถำนที่ตั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง เลขที่ 8/4 หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง
จ. ฉะเชิงเทรา (รูปที่ 1-1)

เจ้ำของโครงกำร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จัดทำโดย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงกำรได้นำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรครั้งสุดท้ำย
รายงานฉบับล่าสุดได้น้าเสนอต่อ สผ. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
สถำนภำพกำรดำเนินกำรปัจจุบัน
ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ามัน ส้าหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 3 ท่า
และคลังเก็บน้ามันเชือเพลิงจ้านวน 6 ถัง ตังอยู่ภายในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง ท้าหน้าที่ขนถ่ายน้ามันที่
น้าเข้ามาทางเรือแล้วส่งไปยังคลังเก็บน้ามันภายในโรงไฟฟ้าบางปะกงด้วยท่อส่งน้ามันระยะทางประมาณ 8
กิโลเมตร ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 มีการขนถ่ายน้ามันรวม 136,828,769 ลิตร โดยมีเรือเข้า
เทียบท่าจ้านวน 70 ล้า
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1.2 ลักษณะส่วนประกอบต่ำงๆ ของท่ำเทียบเรือ
1.2.1 ท่ำเทียบเรือ
ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าบางปะกง มีลักษณะโครงสร้างแบบ Jetty Piling รูปร่างคล้ายตัว “L”
(L-shape) ประกอบด้วย
- ท่าเทียบเรือที่ 1 ปลายสะพานเรือตังอยู่บนชายฝั่ง พิกัดที่ N 1489012 E 714775
- ท่าเทียบเรือที่ 2 ปลายสะพานเรือตังอยู่บนชายฝั่ง พิกัดที่ N 1491027 E 715240
- ท่าเทียบเรือที่ 3 ปลายสะพานเรือตังอยู่บนชายฝั่ง พิกัดที่ N 1490121 E 715013
ท่าเทียบเรือแต่ละท่าประกอบด้วย
- สะพำนเรือ มีความยาวจากฝั่งถึงท่าเทียบเรือ 208.0 เมตร กว้าง 2.45 เมตร โดยแยก
เป็นทางเดินกว้าง 0.95 เมตร และวางท่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ 1.50 เมตร
- ท่ำเทียบเรือ มีความยาวหน้าท่า 9.0 เมตร กว้าง 6.0 เมตร และออกแบบให้สามารถรับ
เรือที่มีขนาดระวางบรรทุกไม่เกิน 3,000 DWT. เข้าเทียบท่าได้ครังละ 1 ล้า
- หลักผูกเรือรับแรงกระแทก (Breasting Dolphin) ทางทิศเหนือ-ใต้ของปลายท่าเทียบ
เรือจะมีหลักผูกเรือรับแรงกระแทกข้างละ 1 หลัก โดยอยู่ในแนวเดียวกับท่าเทียบเรือและ
ห่างจากปลายท่าเทียบเรือ 18.8 เมตร
ส้าหรับท่าเทียบเรือ 3 ใช้ส้าหรับขนถ่ายน้ามันเตาและน้ามันดีเซลหมุนเร็ว โดยมีอุปกรณ์ดังนี
- Loading Arm 2 ชุด
- ท่อผลิตภัณฑ์น้ามันต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการขนถ่ายน้ามัน
- อุปกรณ์เตือนภัยและติดต่อกับอาคารควบคุมการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฝึกอบรมฯ พร้อม
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
- Oily Water Drainage Sump ขนาด 1.05x1.90x0.60 เมตร ท้าหน้าที่รับน้าฝนที่ตกบน
พืนท่าเทียบเรือ โดยขอบของ Oily Water Drainage Sump จะอยู่ในระดับเดียวกับ
Concrete Curb
- Pump System ท้าหน้าที่สูบน้าจาก Oily Water Drainage Sump ไปยังบ่อขนาด
1.0x1.0x1.0 เมตร ก่อนระบายลง API Separator เพื่อท้าการแยกน้าจากน้ามัน
- ราวกันโดยรอบท่าเทียบเรือ
- อุปกรณ์ดับเพลิง (โฟมดับเพลิง, Mobile Foam)
- Engine Fire Pump
- น้ายาขจัดคราบน้ามัน (Oil Dispersant), Oil Skimmer
- Boom (ทุ่นส้ารอง)
1.2.2 คลังเก็บน้ำมัน
คลังเก็บน้ามันภายในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมบางปะกงประกอบด้วย ถังเก็บน้ามันจ้านวน 6 ถัง
ความจุรวม 54.3 ล้านลิตร โดยเป็นถังประเภท Fixed Roof Tank ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30,480 มิลลิเมตร
ขนาดความจุ 8,900 ลูกบาศ์กเมตร แบ่งเป็นถังเก็บน้ามันดีเซลจ้านวน 2 ถัง และถังเก็บน้ามันเตาจ้านวน 4
ถัง โดยมี Concrete Tank Bund สูง 0.90 เมตร กันไว้โดยรอบ (รูปที่ 1-2)
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
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ท่ำเทียบเรือที่ 2

รูปที่ 1-1 แสดงที่ตั้งท่ำเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ำมัน สำหรับโรงไฟฟ้ำบำงปะกง
ท่ำเทียบเรือที่ 1
ท่ำเทียบเรือที่ 3

รูปที่ 1-1 ที่ตั้งท่ำเทียบเรือโรงไฟฟ้ำบำงปะกง
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คลังเก็บน้ำมัน

ท่ำเทียบเรือที่ 2
ท่ำเทียบเรือที่ 3
ท่ำเทียบเรือที่ 1

รูปที่ 1-2 แผนผังแสดงที่ตั้งคลังเก็บน้ำมันภำยในศูนย์ฝึกอบรมบำงปะกง
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1.3 ระบบกำรคมนำคมขนส่ง
ท่าเทียบเรือทัง 3 ท่า สามารถรองรับเรือที่มีขนาดระวางบรรทุก 1,000 DWT. และในช่วงเวลาน้าขึน
สามารถรับเรือที่มีขนาดระวาง 2,000-3,000 DWT ได้ โดยกัปตันเรือเป็นผู้น้าเรือเข้าเทียบ-ออกจากท่า และใช้
เวลาในการขนถ่ ายน้ า มัน ประมาณ 4 และ 6 ชั่ว โมง ส้ า หรั บเรือ ระวางขนาด 1,000 และ 3,000 DWT
ตามล้าดับ ส่วนจ้านวนเรือที่เข้าเทียบท่าขึนอยู่กับปริมาณความต้องการใช้น้ามันในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าบางปะกง
1.4 ระบบกำรขนถ่ำยน้ำมัน
1.4.1 กำรนำเข้ำผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์น้ามันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าส้าหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้แก่ น้ามันเตาและ
น้ามันดีเซลหมุนเร็ว จะน้าเข้าทางเรือที่มีขนาดระวางบรรทุก 1,000-3,000 DWT และขนถ่ายน้ามันจากท่า
เทียบเรือไปยังคลังเก็บน้ามัน จ้านวน 6 ถัง โดยต่อ Loading Arm ตามชนิดของน้ามันที่จะท้าการขนถ่ายเข้า
กับหน้าแปลนบนเรือและสูบถ่ายโดยใช้เครื่องสูบน้ามันบนเรือผ่านท่อน้ามันขนาด 350 มิลลิเมตร ส้าหรับ
น้ามันเตา และท่อขนาด 300 มิลลิเมตร ส้าหรับน้ามันดีเซล โดยท่อน้ามันจะวางบนสะพานเรือเพื่อป้องกันการ
หกรั่วไหลขณะสูบถ่ายไปยังถังเก็บน้ามัน รวมทังมีภาชนะรองรับน้ามันที่อาจรั่วบริเวณข้อต่อบริเวณหน้าแปลน
กับ Loading Arm นอกจากนียังติดตัง Check Valve บนท่าเทียบเรือเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ามัน
และ Gate Valve ควบคุมการเปิด-ปิด โดยมือ (Manual) ตลอดจนมี Concrete Curb สูง 20 เซนติเมตร
โดยรอบท่าเทียบเรือ ส้าหรับความสามารถในการสูบถ่ายน้ามันประมาณ 250,000-300,000 ลิตร/ชั่วโมง
1.4.2 กำรขนส่งน้ำมันจำกคลังเก็บน้ำมันไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกง
การขนส่ ง น้ า มั น จากคลั ง เก็ บ น้ า มั น ที่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมบางปะกงไปยั ง โรงไฟฟ้ า บางปะกงจะ
ด้าเนินการขนส่งโดยใช้ระบบท่อขนาด 450 มิลลิเมตร ส้าหรับน้ามันเตา และขนาด 300 มิลลิเมตร ส้าหรับ
น้ามันดีเซล ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งในการสูบถ่ายน้ามันจะใช้เครื่องสูบน้ามันเตาที่ติดตังในศูนย์
ฝึกอบรมบางปะกง จ้านวน 4 เครื่อง แต่ละเครื่องมีความสามารถในการสูบประมาณ 5,200 ลิตร/นาที (3
เครื่อง ท้าหน้าที่สูบน้ามันเตาและ 1 เครื่อง ส้ารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) ส่วนเครื่องสูบถ่ายน้ามันดีเซลมีจ้านวน
2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีความสามารถในการสูบประมาณ 8,027 ลิตร/นาที (1 เครื่อง ท้าหน้าที่สูบน้ามันดีเซล
และ 1 เครื่อง ส้ารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)
การควบคุมการขนถ่ายน้า มันจะติดตัง Relief Valve ที่เครื่องสูบน้ามัน และติดตัง Level
Transmitter ที่ถั ง เก็ บ น้ า มั น นอกจากนี ระหว่า งถั ง เก็บ น้ า มั น แต่ ล ะถั ง กับ เครื่ อ งสู บ น้ า มั นจะติ ด ตั ง
Motorized Gate Valve และ Check Valve ซึ่งการท้างานของเครื่องสูบน้ามันและ Motorized Gate
Valve จะใช้สัญญาณจาก Level Transmitter ซึ่งการควบคุมดังกล่าวเป็นระบบอัตโนมัติ ในกรณีฉุกเฉินจะ
สามารถควบคุมการท้างานดังกล่าวจากศูนย์ควบคุมที่อาคารควบคุมการปฏิบัติงาน
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1.4.3 กำรปฏิบัติในกำรสูบถ่ำยน้ำมันจำกเรือเข้ำสู่ถังเก็บ
o ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่บนเรือกับพนักงานบนท่าเทียบเรือและ
อาคารควบคุมปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการเข้าเทียบท่าและแจ้งสภาพการจราจรทางน้า
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือให้เรือได้ทราบ
o ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งเมื่อเรือเข้าเทียบท่า และตรวจสอบ Seal ปิดหน้าถัง
วัดระดับน้ามันในเรือและเก็บตัวอย่างน้ามันเพื่อส่งห้องปฏิบัติการทดลอง
o ต่อ Loading Arm เข้ากับหน้าแปลนเรือตามชนิดของน้ามันที่จะขนถ่าย และหาภาชนะ
รองรับน้ามันที่อาจหกรั่วไหลขณะสูบถ่าย
o ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนสูบถ่ายน้ามันตามรายการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
ระหว่างเรือและท่าเทียบเรือ (Ship/Shore Safety Check List)
o ตรวจสอบปริมาณน้ามันในถังเก็บและเตรียมปริมาตรถังให้เพียงพอก่อนรับน้ามันเข้าสู่ถังเก็บ
o ล้อมทุ่นกักน้ามัน (Boom) รอบเรือและท่าเทียบเรือก่อนด้าเนินการสูบถ่ายน้ามัน
o ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจ้าคลังน้ามันเพื่อ ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์
ต่างๆ ก่อนสูบถ่ายน้ามัน
o เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงบนเรือขณะเดินเครื่องสูบถ่ายน้ามัน ส่วน Fire Pump จะท้างาน
อัตโนมัติเมื่อความดันในท่อลดลงถึงเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้
o เมื่อสูบถ่ายน้ามันแล้วเสร็จให้พนักงานบนท่าปิดวาล์วทุกตัว
o เปิด Vent Valve เพื่อให้อากาศไล่น้ามันที่ค้างอยู่ใน Loading Arm เพื่อป้องกันการหก
รั่วไหลขณะถอด Loading Arm ออกจากหน้าแปลนเรือ
1.5 มลสำรและกำรควบคุม
1.5.1 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ขยะที่เกิดขึนมี 2 ลักษณะ คือ กากน้ามันจากระบบ API Separator และขยะมูลฝอยทั่วไป
ส้าหรับกากน้ามันจากระบบ API Separator จะเก็บไว้ในถัง 200 ลิตร เมื่อรวบรวมได้ประมาณ 1,000-2,000
ลิตร หรือ 5-10 ถังสองร้อยลิตร จะบรรทุกใส่รถยนต์น้ามาใส่ถังน้ามันส้ารองก่อนสูบเข้าถังน้ามันเชือเพลิงเพื่อ
การผลิตต่อไป (ยกเว้นหากปนเปื้อนจะน้าไปรวบรวมเพื่อด้าเนินการขาย) ส่วนขยะมูลฝอยจะน้าไปรวมกับขยะ
ของศูนย์ฝึกอบรมบางปะกงและรวบรวมไปก้าจัดต่อไป
1.5.2 กำรบำบัดน้ำเสีย
น้าทิงที่เกิดจากการด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขนถ่ายและเก็บส้ารองน้ามัน จ้าแนกได้ดังนี
o น้ำปนเปื้อนน้ำมัน ติดตังระบบ API Separator เพื่อแยกน้าจากน้ามัน โดยน้าทิงจะ
ผ่ านตะแกรงหยาบเพื่อกันเศษขยะขนาดใหญ่ออกก่อนเข้าระบบและมี skimmer
pipe รับน้ามันและส่งไปยัง Oil storage เพื่อเก็บในถัง 200 ลิตร ต่อไป
o น้ำเสียจำกกิจกรรมของพนักงำน ได้แก่ น้าทิงจากสุขาจะบ้าบัดโดยระบบถัง SAT
ส่วนน้าทิงจากการท้าความสะอาดจะระบายลงสู่บ่อซึมโดยตรง
o น้ำอับเฉำ/น้ำถ่วงท้องเรือ ห้ ามถ่ายเทน้าลงสู่ แม่น้ าบางปะกงและห้ ามล้ า งถังเก็ บ
น้ามันเมื่อด้าเนินการสูบถ่ายแล้วเสร็จ
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1.6 สิ่งอำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำน
1.6.1 กำรใช้น้ำ
การใช้น้าภายในศูนย์ฝึกอบรมบางปะกงแยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
 การใช้น้าเพื่อการดับเพลิง
 การใช้น้าของเรือที่เข้าเทียบท่า
1.6.2

กำรใช้ไฟฟ้ำ
กิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฝึกอบรมบางปะกงได้รับกระแสไฟฟ้าโดยตรงจากโรงไฟฟ้าบางปะกง
ส้าหรับใช้ในอาคารต่างๆ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนท่าเทียบเรือและภายในศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง รวมทังเครื่อง
สูบน้าดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนระบบสูบน้ามันจากถังเก็บน้ามันจากศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง
ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง และหากกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าบางปะกงขัดข้อง ทางศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง
สามารถเปลี่ยน Load Circuit มาต่อเข้ากับกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1.6.3

ระบบระบำยน้ำ
ระบบระบายน้าภายในพืนที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง แบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่
 ระบบระบายน้าฝน น้าภายในรางระบายจะระบายลงสู่แม่น้าบางปะกงโดยตรง ยกเว้น
บริเวณลานถังเก็บน้ามันและสถานีสูบจ่ายน้ามัน
 ระบบระบายน้าปนเปื้อนน้ามัน
น้าฝนภายในลานถังเก็บน้ามันและสถานีสูบจ่าย
น้ามันจะผ่าน API Separator เพื่อแยกน้าออกจากน้ามันก่อนระบายลงสู่แม่น้าบางปะกง
 ระบบระบายน้าและบ้าบัดน้าทิง
น้าทิงจากอาคารต่างๆ จะระบายลงสู่บ่อซึมและ
ถัง SAT

1.7 กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย
1.7.1 ระบบป้องกันและต่อสู้อัคคีภัย
 ท่ำเทียบเรือ
o เครื่องฉีดน้าแบบตังอยู่กับที่ (Fixed Monitors) พร้อมหัวฉีด 2 ชุด ติดตังบน
Breasting Dolphin อย่างละ 1 ชุด
o ระบบท่อน้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร
o Fire Hydrant และสายยาง ขนาด 2.5 นิว
o เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิด ABC Chemical
o เครื่องฉีดโฟมแบบเคลื่อนที่
o เครื่องสูบน้าดับเพลิง (Diesel Driven Fire Pump) 1 เครื่อง
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 ถังเก็บผลิตภัณฑ์
o ถังเก็บน้าดับเพลิง ความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร
o ถังเก็บน้าใต้ดิน ความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร
o เครื่องสูบน้า 3 เครื่อง
o ระบบดับเพลิงด้วยโฟม
o ระบบ Water Spray ส้าหรับหล่อเย็นถังเก็บน้ามัน
1.7.2

ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย Fire Alarm Control Panel ที่ติดตังบริเวณ
อาคารควบคุมการปฏิบัติงาน ส่วนอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย Manual Fire Alarm Heat
Detector และ Smoke Detector
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บทที่ 2
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ
เจ้าของ
จัดทํารายงานโดย
ระหว่างเดือน

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามันสําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดําเนินการ
1. ทรัพยากรกายภาพ
ห้ามทิ้งน้ําอับเฉา/ถ่วงท้องเรือและ ไม่มีการทิ้งของเสียต่างๆ รวมถึงน้ําอับเฉา
การล้างท้องเรือ ตลอดจนของเสีย จากเรือลงสู่แม่น้ําบางปะกง
หรื อ ขยะต่ า งๆ ของเรื อ ที่ เ ข้ า มา
เทียบท่าลงสู่แม่น้ําบางปะกง
ก่ อ นดํ า เนิ น การขนถ่ า ยน้ํ า มั น จาก ดําเนินการล้อมทุ่น (Boom) รอบเรือ
เรือไปยังถังเก็บ น้ํามั นทุก ครั้ ง ทาง บรรทุกน้ํามันและท่าเทียบเรือทุกครั้งก่อน
กฟผ. ต้องทําการล้อมทุ่นกักน้ํามัน การขนถ่ายน้ํามันจากเรือไปยังถังเก็บน้ํามัน
(Boom) รอบเรือบรรทุกน้ํามันและ
ท่าเทียบเรือ
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
เพื่ อ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างเรื อ ที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นการนํ า เรื อ เข้ า
เทียบท่าของ กฟผ. ควรกําหนดให้
เรือปฏิบัติดังนี้
• ในระหว่ า งการนํ า เรื อ เข้ า ดําเนินการติดต่อประสานงานโดยใช้วิทยุ
เที ย บท่ า ต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ ประสาน สื่อสาร ระหว่างเจ้าหน้าที่บนเรือกับ
งานอย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งพนั ก งาน เจ้าหน้าที่บนท่าเทียบเรืออย่างใกล้ชิด
บนเรื อกั บ เจ้ าหน้ าที่ ปฏิ บั ติง านบน ระหว่างนําเรือเทียบท่า
ท่าเทียบเรือที่คอยรับเรือและอาคาร
ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านโดยอาศั ย
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และทั้งสามฝ่ายต้องแน่ใจว่ามาตรการฉุกเฉินได้เตรียมพร้อมแล้ว
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ในระหว่ า งการนํ า เรื อ เข้ า
เทียบท่าต้องเปิดสัญญาณแจ้งให้เรือ
ต่างๆที่แล่นผ่านไปมาได้ทราบและ
ระมัดระวังในการเดินเรือ
• ก่ อ นอนุ ญ าตให้ เ รื อ เข้ า
เที ย บท่ า ทาง กฟผ. ควรทํ า การ
ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของท่ า
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ท่ า เที ย บเรื อ อยู่ ใ น
สภาพที่จะให้นําเรือเข้าเทียบท่าได้
• ติดตั้งสัญญาณบนท่าเทียบ
เรื อ เพื่ อ แสดงให้ เ รื อ ที่ เ ข้ า เที ย บท่ า
ทราบว่ าท่ าเที ยบเรื ออยู่ ในสภาพที่
สามารถนํ า เรื อ เข้ า เที ย บท่ า ได้ โ ดย
ในเวลากลางวันอาจใช้สัญ ญาณธง
และในเวลากลางคืนใช้สัญญาณไฟ
เป็นต้น

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดําเนินการ
เรือบรรทุกน้ํามันจะส่งสัญญาณเตือนไปยัง
เรืออื่นๆ โดยใช้วิทยุสื่อสารและสัญญาณธง
เมื่อนําเรือเข้า-ออกจากท่าเรือ

หมายเหตุ

ตรวจสอบท่าเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ก่อนนําเรือเข้าเทียบท่า

ให้สญ
ั ญาณแก่เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อให้
ทราบว่าท่าเทียบเรืออยู่ในสภาพพร้อม
สามารถนําเรือเข้าเทียบท่าได้

3. คุณค่าคุณภาพชีวิต
ก. ทัศนคติของประชาชน
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละ
ป้ อ งกั น ความหวาดระแวงของ
ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับความไม่
ปลอดภั ย หรื อ อั น ตรายจากถั ง เก็ บ
น้ํามันระเบิด ทาง กฟผ. จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เช่น ใน
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งโครงการ โดย
อาจจะกระทํ า ผ่ า นผู้ นํ า หมู่ บ้ า น
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง การดํ า เนิ น งาน
ตลอดจนมาตรการความปลอดภั ย
และแผนปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ที่ ท าง
กฟผ. ได้จัดเตรียมไว้

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของท่าเทียบเรือ
สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง ตลอดจนแผน
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่จัดเตรียมเพื่อรองรับกรณี
เกิดเหตุ โดยมีทั้งหมด 5 แผน ได้แก่
- สภาพอากาศผิดปกติขั้นวิกฤตที่ท่าเรือ
- น้ํามันหกรั่วไหลลงทะเล ฝึกล้อม
boom และใช้ skimmer
- ระงับเหตุไฟไหม้ท่าเรือขนถ่ายน้ํามัน
- ช่วยเหลือคนตกน้ําที่ท่าเรือขนถ่าย
น้ํามัน
- แผนอพยพผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
รอบๆ พื้นที่

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2-2

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดําเนินการ

หมายเหตุ

ข. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เมื่อการดําเนินงานก่อสร้างท่าเทียบ
เรือและคลังน้ํามันเพิ่มเติมแล้วเสร็จ
ทาง กฟผ. ควรจั ด ให้ มี ม าตรการ
ป้องกันผลกระทบทางอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย รู ป แบบใหม่ ที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
มาตรการนี้ควรเริ่มจัดทําก่อนที่การ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือและคลังน้ํามัน
เพิ่มเติมแล้วเสร็จซึ่งประกอบด้วย
(ก) ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ค ว า ม ท่าเทียบเรือบางปะกงได้จัดทําแผนปฏิบัติ
ปลอดภั ย ในการทํ า งาน การรั ก ษา การด้านต่างๆ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุ โดย
ความปลอดภั ย ภายในพื้ น ที่ ศู น ย์ มีทั้งหมด 5 แผน ดังนี้
ฝึกอบรมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
- สภาพอากาศผิดปกติขั้นวิกฤตที่ท่าเรือ
ดําเนินกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกอบรม
- น้ํามันหกรั่วไหลลงทะเล ฝึกล้อม
ซึ่งประกอบด้ วยการดํ าเนินการฝึ ก
boom และใช้ skimmer
อบรมและสถานที่ข นถ่ า ยและเก็ บ
- ระงับเหตุไฟไหม้ท่าเรือขนถ่ายน้ํามัน
สํ ารองน้ํ ามัน ควรจั ดระบบรวมทั้ ง
- ช่วยเหลือคนตกน้ําที่ท่าเรือขนถ่าย
บริหารท่าเทียบเรือ การจัดทําราย
น้ํามัน
- แผนอพยพผูป้ ฏิบัติงานและประชาชน
ละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการใน
รอบๆ พื้นที่
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ได้แก่
- แผนปฏิบัติการในกรณีระเบิด
และอัคคีภัย
- แผนปฏิ บัติการเมื่ อเกิดน้ํามั น
หกรั่วไหล
- แผนอพยพคนออกจากบริเวณ
ศูนย์ฝึกอบรม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดําเนินการ

ในการจั ด ทํ า รายละเอี ย ดดั ง กล่ า ว
ควรจะครอบคลุ ม ถึ ง บุ ค คลากรที่
รั บ ผิ ด ชอบ การติ ด ต่ อ ทั้ ง ในวั น
ทํางานและวันหยุดราชการ รวมทั้ง
กํ า หนดหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรอย่ า งชั ด เจนและมุ่ ง
เน้น ให้เจ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิ บัติงานเกี่ยว
กั บ ท่ า เที ย บเรื อ และคลั ง น้ํ า มั น
สามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองในระดั บ
หนึ่งเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้
แผนดังกล่าวควรสอดคล้องกับแผน
ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ที่ ท างโรงไฟฟ้ า
บางปะกงได้จัดเตรียมไว้เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเช่นกัน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งในวันทําการและ
วันหยุดได้กําหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ผ่านทางโทรศัพท์และวิทยุสอื่ สาร โดย
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่
โรงไฟฟ้ากําหนดไว้

หมายเหตุ

(ข) การออกแบบและจั ด ทํ า
ระบบป้ อ งกั น การเกิ ด เพลิ ง ไหม้
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยระบบเตื อ นภั ย
อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการดั บ
เพลิ ง อุ ป กรณ์ ช่ ว ยชี วิ ต และปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และมีการกําหนด
ศู น ย์ ค วบคุ ม ภาวะฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง ควร
เป็นไปตามรูปแบบต่อไปนี้
- กํ า หนดศู น ย์ ค วบคุ ม ภาวะ
ฉุ ก เฉิ น ไว้ ที่ อ าคารควบคุ ม การ
ปฏิบัติงาน หรือในกรณีที่ไม่สามารถ
ใช้ อ าคารดั ง กล่ า วได้ ใ ห้ ใ ช้ อ าคาร
สํานักงานของศูนย์ฝึกอบรม

- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะกําหนดให้อาคาร
ควบคุมเป็นศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินและใน
กรณีที่ไม่สามารถใช้อาคารดังกล่าวได้ให้ใช้
อาคารสํานักงานของศูนย์ฝึกอบรม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2-4

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดําเนินการ

- ติดตั้ง Gas
Detector
สําหรับตรวจจับไอน้ํามันที่สถานีสูบ
ถ่ายน้ํามัน
- ติ ด ตั้ ง สั ญ ญาณแจ้ ง เหตุ
เพลิง ไหม้ บ นท่ า เทีย บเรื อ และตาม
อาคารต่างๆ ภายในศูนย์ฝึกอบรม

ดําเนินการตรวจวัดก๊าซรั่วไหลโดยใช้
Portable Gas Detector บริเวณสถานี
สูบน้ํามัน กรณีขนถ่ายน้ํามัน

(ง) มีการออกกฎระเบียบและ
ข้อปฏิบัติในบริเวณคลังน้ํ ามัน และ
ท่าเทียบเรือ เริ่มตั้งแต่การผ่านเข้า ออกของรถยนต์ และกลุ่มบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ

ออกระเบียบปฏิบัติงานบริเวณคลังน้ํามัน
และท่าเทียบเรือ เช่น กําหนดเขตห้ามสูบ
บุหรี่ และทําให้เกิดประกายไฟ พร้อมทั้ง
จัดทําป้ายเตือน
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ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณท่า
เทียบเรือและภายในอาคารศูนย์ฝึกอบรม
บางปะกง
(ค) จั ด ให้ มี ก ารอบรมผู้ ป ฏิ บั ติ จัดอบรมหลักสูตรสําหรับนายท่า ดังนี้
งานโดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
- หลักและวิธีระงับอัคคีภัย
- การดับเพลิงขั้นต้น
- การตรวจเช็ ค สถานที่ ป ฏิ บั ติ
-บทบาท จป.ในองค์กร
งานเพื่อความปลอดภัย
- แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ -จป. ระดับหัวหน้างาน
-บรรเทาสาธารณภัย
เกิดอันตราย-เพลิงไหม้
- แนวทางการปฏิ บั ติ ก รณี เ กิ ด -การดูแลสุขภาพตนเอง
น้ํามันหก
-การขอใบอนุญาตกรมเจ้าท่าสําหรับ
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ นายท้ายเรือ
การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
-ISO-14001
- การอพยพคนออกจากพื้นที่

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2-5

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
และประสิทธิภาพของการดําเนินการ

หมายเหตุ

กําหนดบริเวณจอดรถยนต์ กําหนด จัดพื้นที่จอดรถและกําหนดเขตห้ามสูบบุหรี่
เขตห้ า มสู บ บุ ห รี่ หรื อ ห้ า มพกพา ในบริเวณท่าเทียบเรือและถังเก็บน้ํามัน
อุ ป กรณ์ ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ประกายไฟที่
บริเวณถังเก็บน้ํามัน จัดทําป้ายหรือ
สั ญ ญาณเตื อ นไว้ ต ามบริ เ วณต่า งๆ
และกําหนดข้อปฏิบัติในด้านความ
ปลอดภัยในการสูบถ่ายน้ํามัน
(จ) มี ก ารกํ า หนดตั ว ผู้ ค วบคุ ม
ภาวะฉุ กเฉิน และกํ าหนดบุค คลขึ้น
เป็ น ชุ ด พนั ก งานดั บ เพลิ ง (Fire
Fighting Team) ที่แน่นอนตลอด
24 ชั่ ว โมง พร้ อ มกํ า หนดหน้ า ที่ ที่
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร นอกจากนี้
จะต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง
เป็นประจําทุกๆ 3 เดือน

กําหนดให้มีชุดพนักงานดับเพลิง โดย
กําหนดหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมี
การซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ ED 2 เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2555 เรื่องไฟไหม้รอบถังน้ํามัน
Light Oil Tank 501

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2-6

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

รูปที่ 2-1 ป้ายสัญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่
บริเวณท่าเทียบเรือ

รูปที่ 2-2 ป้ายสัญลักษณ์เตือนบริเวณที่อาจ
เกิดอันตราย

รูปที่ 2-3 ป้ายสัญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่
บริเวณถังเก็บน้ํามัน

รูปที่ 2-4 ล้อมทุ่นรอบเรือขนส่งน้ํามันขณะทําการ
ขนถ่ายน้ํามันลงท่าเทียบเรือ

รูปที่ 2-5 การซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ ED 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2-7

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

รูปที่ 2-6 กล่องสัญญาณแจ้งเตือนกรณี
เกิดเพลิงไหม้

รูปที่ 2-7 Motor Fire Pump และ Diesel Fire
Pump

รูปที่ 2-8 อุปกรณ์ดับเพลิงระบบโฟม

รูปที่ 2-9 Diesel Fire Pump บริเวณท่าเทียบเรือ

รูปที่ 2-10 อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณท่าเทียบเรือ

รูปที่ 2-11 อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณถังเก็บน้ํามัน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2-8

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 คุณภาพน้ํา
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งและน้ําในแม่น้ําบางปะกง จํานวน 4 จุด ดังนี้
จุดที่ 1
จุดที่ 2
จุดที่ 3
จุดที่ 4

จุดปล่อยน้ําจาก API Separator ก่อนระบายลงสู่แม่น้ําบางปะกง
แม่น้ําบางปะกง หน้าท่าเทียบเรือที่ 3
แม่น้ําบางปะกง ห่างจากท่าเทียบเรือที่ 2 ไปทางต้นน้ํา 500 เมตร
แม่น้ําบางปะกง ห่างจากท่าเทียบเรือที่ 1 ไปทางท้ายน้ํา 500 เมตร

ตําแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ําผิวดินดังแสดงในรูปที่ 3-1
วิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 3-1

ส่วนดัชนีคุณภาพน้ําและวิธีการ

รูปที่ 3-1 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าํ ทิ้งและคุณภาพน้าํ ในแม่น้ําบางปะกง
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3-1

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 3-1 ดัชนีคณ
ุ ภาพน้ําและวิธี/เครื่องมือวิเคราะห์
ดัชนีคุณภาพน้ํา
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH)
2. ออกซิเจนละลาย (DO)
3. บีโอดี (BOD5)
4. น้ํามันและไขมัน (Oil&Grease)
5. ตะกั่ว (Pb)

หน่วย
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

วิธี/เครื่องมือวิเคราะห์
pH Meter
Azide Modification Method
Azide Modification at 20 ํC, 5 days
Soxhlet Extraction Method
Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method

ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้งจาก API Separator ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2555 พบว่าดัชนีคุณภาพน้ําส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิด
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 ยกเว้นค่าความ
เป็นกรด-ด่างในเดือนกรกฎาคมวิเคราะห์ได้ 9.14 และปริมาณน้ํามันและไขมันในเดือนธันวาคมวิเคราะห์
ได้ 17.60 มก./ล. ซึ่งมาตรฐานกําหนดให้มีค่าระหว่าง 5.5-9.0 สําหรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และไม่เกิน 5.0
มก./ล. สําหรับปริมาณน้ํามันและไขมัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบายน้ําทิ้งจากบ่อ API Separator ลงสู่
แม่น้ําบางปะกง รายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-2 ส่วนคุณภาพน้ําในแม่น้ําบางปะกงครอบคลุม
บริเวณเหนือน้ําและท้ายน้ําจากท่าเทียบเรือสําหรับโรงไฟฟ้า บางปะกงในระยะ 500 เมตร พบว่าดัชนี
คุณภาพน้ํ าส่วนใหญ่มีค่ าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานคุ ณภาพน้ําผิวดินในแหล่งน้ําผิวดิ น ประเภทที่ 3 ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 (ตารางที่ 3-3 ถึง 3-5) ยกเว้นค่าบีโอดี
และออกซิเจนละลายซึ่งมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ อยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ําบางปะกงเป็น
แหล่ งรองรับน้ํ าจากกิจกรรมต่ างๆ ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศุสั ตว์และน้ําทิ้ งจาก
บ้านเรือน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบปริมาณน้ํามันและไขมันในเดือนธันวาคมที่มีค่าค่อนข้างสูง
สรุปผลและเปรียบเทียบ
เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งตั้งแต่ปี 2553-2555 พบว่าดัชนีคุณภาพน้ําที่
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่างและปริมาณน้ํามันและไขมันในบางเดือน อย่างไรก็
ตามไม่มีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แม่น้ําบางปะกง ส่วนคุณภาพน้ําในแม่น้ําบางปะกงบริเวณท่าเทียบเรือ
สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงครอบคลุมเหนือน้ําและท้ายน้ําในระยะ 500 เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ
ยกเว้นค่าบีโอดีและปริมาณออกซิเจนละลายที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ เป็นประจํา (รูปที่ 3-2 ถึง 3-4)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3-2

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 3-2 คุณภาพน้ําทิง้ จาก API Separator ก่อนระบายลงสู่แม่น้ําบางปะกง (จุด 1)
โครงการ
ของบริษัท
จัดทํารายงานโดย
ระหว่างเดือน

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
จุดปล่อยน้ําจาก API Separator ก่อนระบายลงสู่แม่น้ําบางปะกง
9 ก.ค.

7 ส.ค.

7 ก.ย.

4 ต.ค.

2 พ.ย.

4 ธ.ค.

ค่าต่ําสุด/
สูงสุด

-

9.14

7.93

7.96

8.22

7.81

7.45

7.45-9.14

5.5-9.0

ออกซิเจนละลาย

มก./ล.

12.13

7.43

7.73

8.70

7.78

8.36

7.43-12.13

-

บีโอดี

มก./ล.

1.70

1.05

1.25

1.40

0.75

1.45

0.75-1.70

ไม่เกิน 20

น้ํามันและไขมัน

มก./ล.

1.99

1.96

0.79

1.90

2.02

17.60

0.79-17.60

ไม่เกิน 5.0

ตะกั่ว

มก./ล.

ND

ND

ND

<0.002

0.002

<0.002

ND-0.002

ไม่เกิน 0.2

ดัชนีคุณภาพน้าํ ผิวดิน

หน่วย

ความเป็นกรดและด่าง

ค่า
มาตรฐาน*

หมายเหตุ * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)
ผลการวิเคราะห์จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ND Non Detectable
Limit of Quantitation for Lead (Pb) = 0.002 mg/l.

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้บันทึก
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ
นายชูเกียรติ ผาโสม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้วิเคราะห์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์
0-3853-3476-9

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3-3

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 3-3 คุณภาพน้ําแม่น้ําบางปะกง หน้าท่าเทียบเรือที่ 3 (จุด 2)
โครงการ
ของบริษัท
จัดทํารายงานโดย
ระหว่างเดือน

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
แม่น้ําบางปะกง หน้าท่าเทียบเรือที่ 3
9 ก.ค.

7 ส.ค.

7 ก.ย.

4 ต.ค.

2 พ.ย.

4 ธ.ค.

ค่าต่ําสุด/
สูงสุด

-

7.18

7.38

7.10

7.05

7.64

7.42

7.05-7.64

ออกซิเจนละลาย

มก./ล.

3.80

5.53

4.38

3.05

4.20

3.25

3.25-5.53

บีโอดี

มก./ล.

1.38

1.63

0.73

1.85

1.55

1.78

0.73-1.85

5.0-9.0
ไม่น้อยกว่า
4.0
ไม่เกิน 2.0

น้ํามันและไขมัน

มก./ล.

8.21

5.00

1.77

1.86

2.65

20.50

1.77-20.50

-

ตะกั่ว

มก./ล.

ND

0.003

<0.002

0.003

ND

ND

ND-0.003

0.05

ดัชนีคุณภาพน้าํ ผิวดิน

หน่วย

ความเป็นกรดและด่าง

ค่า
มาตรฐาน*

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
ธ หมายถึง อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ผลการวิเคราะห์จากบริษัท ห้องผฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ
ND Non Detectable
Limit of Quantitation for Lead (Pb) = 0.002 mg/l.

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้บันทึก
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ
นายชูเกียรติ ผาโสม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้วิเคราะห์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์
0-3853-3476-9

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3-4

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 3-4 คุณภาพน้ําแม่น้ําบางปะกงห่างจากท่าเทียบเรือ 2 ไปทางต้นน้ํา 500 เมตร (จุด 3)
โครงการ
ของบริษัท
จัดทํารายงานโดย
ระหว่างเดือน

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
แม่น้ําบางปะกง ห่างจากท่าเทียบเรือ 2 ไปทางต้นน้าํ 500 เมตร
9 ก.ค.

7 ส.ค.

7 ก.ย.

4 ต.ค.

2 พ.ย.

4 ธ.ค.

ค่าต่ําสุด/
สูงสุด

-

7.26

7.32

7.26

7.01

7.60

7.38

7.01-7.38

ออกซิเจนละลาย

มก./ล.

4.03

5.30

5.00

3.25

4.40

3.45

3.25-5.30

บีโอดี

มก./ล.

1.60

1.50

1.48

5.28

1.65

1.88

1.48-1.88

5.0-9.0
ไม่น้อยกว่า
4.0
ไม่เกิน 2.0

น้ํามันและไขมัน

มก./ล.

1.48

4.39

1.59

2.12

2.86

19.95

1.48-19.95

-

ตะกั่ว

มก./ล.

0.004

0.031

0.002

0.003

ND

ND

ND-0.031

0.05

ดัชนีคุณภาพน้าํ ผิวดิน

หน่วย

ความเป็นกรดและด่าง

ค่า
มาตรฐาน*

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
ธ หมายถึง อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ
ผลการวิเคราะห์จากบริษัท ห้องผฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ND Non Detectable
Limit of Quantitation for Lead (Pb) = 0.002 mg/l.

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้บันทึก
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ
นายชูเกียรติ ผาโสม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้วิเคราะห์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์
0-3853-3476-9

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3-5

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 3-5 คุณภาพน้ําแม่น้ําบางปะกง ห่างจากท่าเทียบเรือ 1 ไปทางท้ายน้ํา 500 เมตร (จุด 4)
โครงการ
ของบริษัท
จัดทํารายงานโดย
ระหว่างเดือน
ดัชนีคุณภาพน้าํ ผิวดิน

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
แม่น้ําบางปะกง ห่างจากท่าเทียบเรือ 1 ไปทางท้ายน้ํา 500 เมตร

หน่วย

9 ก.ค.

7 ส.ค.

7 ก.ย.

4 ต.ค.

2 พ.ย.

4 ธ.ค.

ค่าต่ําสุด/
สูงสุด

ค่า
มาตรฐาน*

ความเป็นกรดและด่าง

-

7.39

7.45

7.69

7.30

7.64

7.43

7.30-7.69

ออกซิเจนละลาย

มก./ล.

4.18

5.40

4.78

3.70

4.40

3.40

3.40-5.40

บีโอดี

มก./ล.

1.08

1.43

0.75

2.60

1.85

2.25

0.75-2.60

5.0-9.0
ไม่น้อยกว่า
4.0
ไม่เกิน 2.0

น้ํามันและไขมัน

มก./ล.

3.04

1.58

0.61

1.67

1.79

12.70

0.61-12.70

-

ตะกั่ว

มก./ล.

ND

0.013

ND

0.003

ND

ND

ND-0.013

0.05

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
ธ หมายถึง อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ
ผลการวิเคราะห์จากบริษัท ห้องผฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ND Non Detectable
Limit of Quantitation for Lead (Pb) = 0.002 mg/l.

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้บันทึก
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ
นายชูเกียรติ ผาโสม
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้วิเคราะห์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์
0-3853-3476-9

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3-6

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 3-6 คุณภาพน้ําจาก API Separator ก่อนระบายลงสู่แม่นา้ํ บางปะกง (จุด 1)
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 – 2555
ดัชนีคุณภาพน้าํ

จุดปล่อยน้ําจาก API Separator ก่อนระบาย
ลงสูแ่ ม่น้ําบางปะกง

หน่วย

ค่า
มาตรฐาน*

ความเป็นกรดและด่าง

-

7.0-9.0

7.34-8.97

7.45-9.14

ค่าต่ําสุด/
สูงสุด
7.0-9.14

ออกซิเจนละลาย

มก./ล.

3.0-6.1

4.75-9.80

6.65-12.13

3.0-12.13

-

บีโอดี

มก./ล.

0.2-5.9

0.50-4.10

0.75-2.25

0.2-5.9

ไม่เกิน 20

น้ํามันและไขมัน

มก./ล.

<5

1.10-5.50

0.79-17.60

1.10-17.60

ไม่เกิน 5.0

ตะกั่ว

มก./ล.

<0.001

ND-0.003

ND-0.008

ND-0.008

ไม่เกิน 0.2

ก.ค.-ธ.ค.53

2554

2555

5.0-9.0

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
ธ หมายถึง อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ
ผลการวิเคราะห์จากบริษัท ห้องผฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ND Non Detectable
Limit of Quantitation for Lead (Pb) = 0.002 mg/l.

ตารางที่ 3-7 คุณภาพน้ําจากแม่น้ําบางปะกง หน้าท่าเทียบเรือที่ 3 (จุด 2)
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 – 2555
แม่น้ําบางปะกง หน้าท่าเทียบเรือที่ 3
ดัชนีคุณภาพน้าํ

หน่วย

ค่า
มาตรฐาน*

ความเป็นกรดและด่าง

-

6.8-7.8

6.89-8.01

7.05-8.31

ค่าต่ําสุด/
สูงสุด
6.8-8.31

ออกซิเจนละลาย

มก./ล.

4.0-5.5

1.75-6.80

3.25-7.23

1.75-7.23

ไม่น้อยกว่า 4.0

บีโอดี

มก./ล.

0.1-3.9

0.40-9.20

0.73-4.68

0.1-4.68

ไม่เกิน 2.0

น้ํามันและไขมัน

มก./ล.

<5

0.60-9.70

0.88-20.50

0.60-20.50

-

ตะกั่ว

มก./ล.

<0.001

ND-0.018

ND-0.017

ND-0.018

-

ก.ค.-ธ.ค.53

2554

2555

5.0-9.0

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
ธ หมายถึง อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ
ผลการวิเคราะห์จากบริษัท ห้องผฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ND Non Detectable
Limit of Quantitation for Lead (Pb) = 0.002 mg/l.

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

3-7

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 3-8 คุณภาพน้ําจากแม่น้ําบางปะกง ห่างจากท่าเทียบเรือ 2 ไปทางต้นน้ํา 500 เมตร (จุด 3)
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 – 2555
ดัชนีคุณภาพน้าํ

แม่น้ําบางปะกง ห่างจากท่าเทียบเรือ 2
ไปทางต้นน้ํา 500 เมตร

หน่วย

ค่า
มาตรฐาน*

ความเป็นกรดและด่าง

-

6.8-7.9

6.98-7.99

7.01-8.38

ค่าต่ําสุด/
สูงสุด
6.8-8.38

ออกซิเจนละลาย

มก./ล.

4.0-6.2

1.80-6.98

2.08-7.40

1.80-7.40

ไม่น้อยกว่า 4.0

บีโอดี

มก./ล.

0.2-5.9

0.58-5.10

1.45-3.60

0.2-5.9

ไม่เกิน 2.0

น้ํามันและไขมัน

มก./ล.

<5

1.10-8.90

0.70-19.95

<5-19.95

-

ตะกั่ว

มก./ล.

<0.001

ND-0.003

ND-0.031

ND-0.031

0.05

ก.ค.-ธ.ค.53

2554

2555

5.0-9.0

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
ธ หมายถึง อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ
ผลการวิเคราะห์จากบริษัท ห้องผฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ND Not Detected
Limit of Quantitation for Lead (Pb) = 0.002 mg/l

ตารางที่ 3-9 คุณภาพน้ําจากแม่น้ําบางปะกง ห่างจากท่าเทียบเรือ 1 ไปทางท้ายน้าํ 500 เมตร (จุด 4)
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 – 2555
ดัชนีคุณภาพน้าํ

แม่น้ําบางปะกง ห่างจากท่าเทียบเรือ 1
ไปทางท้ายน้ํา 500 เมตร

หน่วย

ค่า
มาตรฐาน*

ความเป็นกรดและด่าง

-

6.8-7.8

7.00-8.01

7.30-8.41

ค่าต่ําสุด/
สูงสุด
6.8-8.41

ออกซิเจนละลาย

มก./ล.

4.0-6.1

2.15-7.45

3.40-7.33

2.15-7.45

ไม่น้อยกว่า 4.0

บีโอดี

มก./ล.

0.2-5.5

0.50-7.88

0.75-3.48

0.2-7.88

ไม่เกิน 2.0

น้ํามันและไขมัน

มก./ล.

<5

0.70-5.30

0.61-10.00

0.70-10.00

-

ตะกั่ว

มก./ล.

<0.001

ND-0.066

ND-0.013

ND-0.066

0.05

ก.ค.-ธ.ค.53

2554

2555

5.0-9.0

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
ธ หมายถึง อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ
ผลการวิเคราะห์จากบริษัท ห้องผฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา
ND Not Detected
Limit of Quantitation for Lead (Pb) = 0.002 mg/l

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ค่าความเป็นกรด-ด่าง บ่อ API Separator
มก./ล.
10
9
8
7
6
5
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2554

2555

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

มาตรฐาน

รูปที่ 3-2 แผนภูมิคา่ ความเป็นกรด-ด่าง ของคุณภาพน้าํ จาก API Separator ปี 2554 - 2555
ค่าบีโอดี บ่อ API Separator

มก./ล.
25
20
15
10
5
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2554

2555
ค่าบีโอดี

มาตรฐาน

รูปที่ 3-3 แผนภูมิคา่ บีโอดี ของคุณภาพน้าํ จาก API Separator ปี 2554 - 2555
ปริมาณน้ํามันและไขมัน บ่อ API Separator

มก./ล.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2554

2555
ปริมาณน้ํามันและไขมัน

มาตรฐาน

รูปที่ 3-4 แผนภูมิปริมาณน้าํ มันและไขมันของคุณภาพน้าํ จาก API Separator ปี 2554 - 2555
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
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ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรการติดตามตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวังใช้หลักการดําเนินงานของ “การเฝ้าระวังเพื่อลด
อุบัติภัยและการสูญเสียอันเนื่องจากอุบัติภัย” (Monitoring for Hazards and Loss Control)
ประกอบด้วย
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์สําหรับสูบถ่าย/ระบบท่อขนถ่ายน้ํามันซึ่งเป็นท่อเหล็กควรได้รับการ
ตรวจสอบสภาพเป็นประจําทุกปี
และหากปรากฎว่าท่อไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ให้รีบทําการ
เปลี่ยนแปลงโดยเร็วสําหรับบริเวณข้อต่อของท่อวาล์วและหน้าแปลนของท่อ ควรมีการเปลี่ยนปะเก็นตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีการขนถ่ายน้ํามันควรมีการตรวจสอบดูว่าตรงบริเวณข้อต่อมี
รอยรั่วซึมของน้ํามันหรือไม่ หากพบให้รีบแก้ทันที
2. การติดตามผลและวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งที่รุนแรงและเล็กน้อย เพื่อหาสาเหตุของ
อุบัติเหตุนั้นๆ และหาทางป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุในลักษณะนั้นเกิดขึ้นอีกภายหลังการเกิดอุบัติเหตุซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งแวดล้อม การสอบสวนควรเริ่มดําเนินการในทันทีโดย
บุคคลที่มีอํานาจในการดําเนินงานและควรมีการจดบันทึกการสอบสวน
ในกรณีที่มีเรือบรรทุกน้ํามันเข้ามาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ด้วย ควรมีการรายงานผลการ
สอบสวนร่วมกันและได้รับความเห็นชอบจากกัปตันเรือ รวมถึงการดําเนินการสอบสวนที่จําเป็นนี้ควรเสร็จ
สมบูรณ์ก่อนที่จะออกจากท่าเรือ
- จุดประสงค์ของการติดตามผลประกอบด้วย
o ดําเนินการหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
o ทบทวนถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนฉุ ก เฉิ น และการปฏิ บั ติง านที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกั บ
อุบัติเหตุ
o การพิจารณาขั้นตอนที่ใช้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่คล้ายกับอุบัติเหตุเดิม
o การพิจารณาการกระทําที่ถูกใช้แก้ไขข้อผิดพลาดในแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและ
การดําเนินงาน
- ในระหว่างการสอบสวนควรพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
o สาเหตุพื้นฐานและสาเหตุสุดท้ายของการเกิดอุบัติเหตุ
o การขยายตัวของอุบัติเหตุ
o ประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่จัดเตรียมไว้
o ประสิทธิภาพของการจัดองค์กรปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
o การกระทําต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงการเกิดอุบัติเหตุ
- การจัดการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
- การช่วยเหลือและอุปกรณ์ฉกุ เฉินที่จัดเตรียมไว้
- ระบบติดต่อสื่อสารและการดําเนินงาน
- อื่นๆ
o สิ่งที่ต้องกระทําภายหลังการสอบสวน ได้แก่ การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ
และป้องกันไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบเดิม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
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บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

ผลการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์สําหรับสูบถ่าย/ระบบท่อขนถ่ายน้ํามันเป็นประจําทุกเดือน โดยผล
การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพปกติพร้อมใช้งาน ส่วนระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําทิ้งมีการ
ตรวจสอบสภาพเป็นประจําทุกวัน
2. ไม่มีอุบัติเหตุในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555

3.3 การควบคุมภาวะฉุกเฉิน
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของท่าเทียบเรือบางปะกง กําหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ
ED 2 ปีละ 2 ครั้ง โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 มีการซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินระดับ ED 2
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่องไฟไหม้รอบถังน้ํามัน Light Oil Tank 501

รูปที่ 3-5 การซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ ED 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
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3-11

ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ฉบับที่ 5

เอกสารอ้างอิง
ระยะดําเนินการ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

เอกสารอ้างอิง
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย, การศึ ก ษาและประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมโครงการขยาย
ท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ํามัน สําหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง. บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ
เทคโนโลยี จํากัด, พฤศจิกายน 2535.
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหล่งน้ําผิวดิน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537.
ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่ อ ง กํ า หนด
มาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ํ า ทิ้ ง จากแหล่ ง กํ า เนิ ด ประเภทโรงงานอุ ต สาหกรรม และ
นิคมอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 13ง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539.
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบาย
ออกจากโรงงาน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 52ง วันที่ 27 มิถุนายน 2539.
APHA, AWWA and WEF, Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater. 21th edition, American Public Health Association, Washington D.C.,
1995.
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
สําเนาหนังสือผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก ข
• วิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
• ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา

1. คุณภาพน้ําผิวดิน
วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําเป็นไปตาม Standard Methods for The
Examination of Water and Wastewater จัดทําโดย American Public Health Association
(APHA), American Water Works Association (AWWA) และ Water Environment Federation
(WEF) ฉบับที่ 19 ของประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนดไว้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ดัชนีคณ
ุ ภาพน้ําผิวดินและวิธี/เครื่องมือวิเคราะห์
ดัชนีคุณภาพน้ํา
1.ความเป็นกรดและด่าง (pH)
2. ออกซิเจนละลาย (DO)
3. บีโอดี (BOD)
4. น้ํามันและไขมัน (Oil&Grease)
5. ตะกั่ว (Pb)

หน่วย
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

วิธี/เครื่องมือวิเคราะห์
pH Meter
Azide Modification Method
Azide Modification at 20 °C, 5 days
Soxhlet Extraction Method
Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method

2. คุณภาพน้าํ ทิ้ง
วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ําเป็นไปตาม Standard Methods for The
Examination of Water and Wastewater จัดทําโดย American Public Health Association
(APHA), American Water Works Association (AWWA) และ Water Environment Federation
(WEF) ฉบับที่ 19 ของประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนดไว้ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ดัชนีคณ
ุ ภาพน้ําผิวดินและวิธี/เครื่องมือวิเคราะห์
ดัชนีคุณภาพน้ํา
1.ความเป็นกรดและด่าง (pH)
2. ออกซิเจนละลาย (DO)
3. บีโอดี (BOD)
4. น้ํามันและไขมัน (Oil&Grease)
5. ตะกั่ว (Pb)

หน่วย
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

วิธี/เครื่องมือวิเคราะห์
pH Meter
Azide Modification Method
Azide Modification at 20 °C, 5 days
Soxhlet Extraction Method
Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method

