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รายการคํายอ
คํายอ

คําเต็มภาษาอังกฤษ

คําเต็มภาษาไทย

BOD

Biochemical oxygen demand

ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลาย
สารอินทรีย

EIA

Environmental Impact Assessment

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

EYD-03

East Yala Development-03

พื้นที่พัฒนายะลาตะวันออก 3

ft

Feet

ฟุต

GO-HES

Good Operations – Health, and
Environmental and Safety

แนวทางดําเนินการที่เหมาะสมตามนโยบายดาน
สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม

HIA

Health Impact Assessment

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพ

HPI

Health Performance Indicators

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานสุขภาพ

OSRP

Oil Spill Response Program

แผนการจัดการการรั่วไหลของน้ํามัน

PLCPP

Platong Central Processing Platform

แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง

PLEM

Pipeline End Manifold

จุดเชื่อมตอปลายแนวทอ

PLFSO

Platong floating, storage, and offloading

เรือกักเก็บและขนถายน้ํามันดิบแหลงปลาทอง

PLLQ

Platong Living Quarters

แทนที่อยูอ าศัยหลักแหลงปลาทอง

PLOCPP

Platong Oil Central Processing Platform

แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง

PLOCPP2

Platong Oil Central Processing Platform 2 แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง แหงที่ 2

PLOD

Platong Oil Development

โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง

PLOD1

Platong Oil Development Phase 1

โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1

PLOD2

Platong Oil Development Phase 2

โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2

PLW

Platong Wellhead

แทนหลุมผลิตยอยแหลงปลาทอง

PLWC

Platong Wellhead C

แทนหลุมผลิตยอยปลาทอง C

PMD-06

Plamuek Development-06

พื้นที่พัฒนาปลาหมึก 6

PMW

Plamuk Wellhead

แทนหลุมผลิตยอยแหลงปลาหมึก

PTIT

Petroleum Institute of Thailand

สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
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คํายอ

คําเต็มภาษาอังกฤษ

คําเต็มภาษาไทย

REP-01

Ranong East Prospect-01

พื้นที่เปาหมายที่ยังไมไดประเมินเชิงพาณิชย
ระนองตะวันออก 1

SDF

Synthetic drilling fluids

น้ําโคลนขุดเจาะที่มีสารสังเคราะหเปน
สวนประกอบหลัก

SIA

Social Impact Assessment

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม

SOAR

Stop, Observe, Act, and Report program

โปรแกรมหยุด – สํารวจ – ปฏิบัติการ - รายงาน

SOC

Synthetics on cuttings

ปริมาณสารสังเคราะหบนเศษหินและเศษโคลน
จากการขุดเจาะ

SPM

Soft Single-point mooring system

ทุนผูกลอยน้ํา

TOC

Total organic carbon

ปริมาณสารอินทรียคารบอนทัง้ หมด

Total As

Total arsenic

ปริมาณสารหนูทั้งหมด

Total Hg

Total mercury

ปริมาณปรอททั้งหมด

TPH

Total petroleum hydrocarbon

ปริมาณปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด

WBM

Water-based muds

น้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ําเปนสวนประกอบหลัก

YAREF

Yala reference site

จุดอางอิงยะลา

YAWA

Yala Wellhead Alpha

แทนหลุมผลิตยะลาอัลฟา

SUWA

Surat Wellhead A

แทนหลุมผลิตสุราษฏร A
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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร

รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
E.1 วัตถุประสงคและขอบเขตของรายงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ภายใตขอเสนอแนะของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการควบคุ ม ดู แ ล ให ก าร
ดํ า เนิ น การด า นป โ ตรเลี ย มได รั บ การปฏิ บั ติ ก ารและดู แ ลทางด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ซึ่งเปนผูรับสัมปทานสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน
ทะเลบริเวณอาวไทย จึงไดจัดเตรียมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการขึ้ น ตามแนวทางการพั ฒ นาไฮโดรคาร บ อนที่ ไ ด รั บ การปฏิ บั ติ ก ารดู แ ล
ทางดานสิ่งแวดลอมที่ดี (The guidelines of the Environment Codes of Practice
for Hydrocarbon Development (PTIT, 1998)) โดยรายงานจะนําเสนอผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
โดยทั่วไปกิจกรรมและกระบวนการทํางานตางๆ ของโครงการฯ ระยะที่ 2 จะ
คลายคลึงกับการดําเนินการของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1
ซึ่งมีอยูเดิม โดยมีขอแตกตางและสวนเพิ่มเติมที่สําคัญ คือ อัตราการผลิตน้ํามันที่
สูงขึ้นจากปจจุบันประมาณหนึ่งเทาตัว การติดตั้งแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแทนที่สอง
ใกลกับแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) เดิม แผนการอัดน้ําที่เกิด
จากกระบวนการผลิตของโครงการฯ ระยะที่ 2 กลับลงหลุม และแผนการติดตั้งแทน
หลุมผลิตเพิ่มเติมในพื้นที่ใกลเคียง รายละเอียดของกิจกรรมตางๆ เหลานี้ รวมทั้ง
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 จะไดทําการ
ประเมินและนําเสนอไวในรายงานตอไป
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โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 (PLOD2) ตั้งอยูบริเวณพื้นที่แปลง
สัมปทานนอกชายฝง หมายเลข 10, 10A และ 11 ในอาวไทย โดยบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด ไดกําหนดแผนงานที่จะพัฒนาแหลงน้ํามันดิบที่พบในบริเวณ
ใกลเคียงกันในหลาย ๆ พื้นที่ (ไดแก แหลงปลาทอง ปลาหมึก สุราษฎร กะพง และ
ยะลา) ขึ้นมาใชประโยชน โดยการใชโครงขายของแทนหลุมผลิตที่มีอยูเดิมและที่จะ
ติดตั้งเพิ่มเติม น้ํามันดิบจะถูกลําเลียงมาตามทอลําเลียงใตทะเลทั้งที่มีอยูเดิมและที่
ติดตั้งใหมมายังแทนผลิตน้ํามันดิบที่จะกอสรางเพิ่มเติม คือ แทนผลิตน้ํามันดิบกลาง
แหลงปลาทอง 2 (PLOCPP2) ซึ่งจะกอสรางหางจากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลง
ปลาทอง (PLOCPP) เดิม ประมาณ 75 เมตร ในปจจุบันศูนยผลิตกลางแหลง
ปลาทอง (Platong Central Processing Complex) ประกอบดวย แทนผลิตน้ํามันดิบ
กลางแหลงปลาทอง (PLOCPP)
แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง
(PLCPP) ซึ่งใชในการผลิตกาซธรรมชาติ และแทนที่อยูอาศัยหลักแหลงปลาทอง
(PLLQ)
น้ํามันดิบที่ไดจากกระบวนการผลิตใหมนี้
จะถูกสงผานโครงขายระบบทอลําเลียง
น้ํามันดิบใตทะเลจากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) ที่มีอยูเดิม
ไปยังเรือกักเก็บน้ํามันดิบแหลงปลาทอง (PLFSO) ซึ่งน้ํามันดิบเหลานี้จะถูกสงตอไป
ยังเรือขนสงน้ํามันดิบ เพือ่ ขนสงไปกลั่นยังโรงกลัน่ น้ํามันตอไป โดยจะมีความถี่ใน
การขนสงประมาณ 1 ครั้งตอ 2 สัปดาห
E.1.1 บริษัทที่ปรึกษาผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดวาจาง บริษัทเตตรา เทค จํากัด (TETRA TECH,
Inc.) และบริษัทซินแคลร ไนท เมอรซ (ประเทศไทย) จํากัด (SKM Thailand) ในการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ บริษัทซินแคลร
ไนท เมอรซ (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทที่จดทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการนําเสนอตอ สผ. โดยนักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญใน
สาขาตางๆ ของบริษัทซินแคลร ไนท เมอรซ (ประเทศไทย) จํากัด รวมกับ
ผูเชี่ยวชาญตางชาติจากบริษัทเตตรา เทค จํากัด (TETRA TECH, Inc. of Lafayette)
จาก มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดทํางานรวมกันในการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมตางๆ ของโครงการฯ การสํารวจเพื่อประเมิน
ผลกระทบดานสังคมอันเนื่องจากโครงการฯ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ชายฝงบริเวณที่
ใกลเคียงกับแหลงปลาทองและในตัวเมืองสงขลา รวมทั้งการจัดเตรียมรายงานฯ ฉบับ
นี้
หนา E-2

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

Tetra Tech, Inc. & SKM Thailand

E. รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร

E.2 วิธีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
•
•
•

•

•

การประเมินสภาพปจจุบันของโครงการ
การอธิบายถึงกิจกรรมของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ซึง่ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภค และแผนการดําเนินโครงการ
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สุขภาพของคน และสภาพเศรษฐกิจสังคมของคนงานบนแทนและชุมชนที่เกี่ยวของ
การประเมินแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการฯ
ระยะที่ 1 โดยการตรวจวัดเพื่อเปรียบเทียบกับคาพื้นฐาน และทําการปรับปรุง
แผนฯ หากมีความจําเปน
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

สภาพแวดลอมปจจุบันที่ทําการประเมิน ประกอบดวย ทรัพยากรชีวภาพ ดิน น้ํา
อากาศ และคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ขอมูลเฉพาะของพื้นที่ (เชน คุณภาพน้ํา สัตวน้ํา สัตวหนาดิน และปริมาณตะกอน)
ไดถูกรวบรวมจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ระยะที่ 1 และเพิ่มเติมในจุดที่มีการ
สํารวจขอมูลพื้นฐานเพิ่มเติม
การวิเคราะหผลกระทบทางดานสังคมและผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของโครงการฯ
ระยะที่ 2 ไดดําเนินการศึกษาเพื่อประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอคนงานที่
ทํางานบนแทนขุดเจาะ รวมถึงชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โครงการฯ
รายงานไดแสดงรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ของโครงการฯ ระยะที่ 2
ซึ่ง
กิจกรรมหลักของโครงการคือการขยายกําลังการผลิตน้ํามัน
ดังนั้นจึงเนนการ
วิเคราะหผลกระทบจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการขยายกําลังการผลิตนี้เปนหลัก
การประเมิ น ความเสี่ ย งจะเน น ที่ ก ารแพร ก ระจายของน้ํ า มั น ออกสู สิ่ ง แวดล อ ม
แหลงกําเนิดของน้ํามัน และการพิจารณาความเสี่ยงอันเนื่องมาจากองคประกอบ
ตางๆ ของแผนการดําเนินงาน นอกจากนี้มีประเด็นอื่นๆ ที่ทําการพิจารณาในการ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ประเมินความเสี่ยง ไดแก กาซธรรมชาติที่พบรวมกับน้ํามัน (associated gases) น้ํา
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต (produced water) เศษดิน หิน จากการขุดเจาะ
(cuttings) ของเสียที่ไมอันตรายและของเสียอันตราย
สําหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดกําหนดวิธีการ ความถี่ และ
ตําแหนงในการเก็บตัวอยาง เพื่อใหเพียงพอสําหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมของโครงการ ซึ่งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมนี้จะ
รวมอยูในแนวทางดําเนินการที่เหมาะสมตามนโยบายดานสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม (GO-HES) และแผนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ
ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ดวย
นอกจากนี้ ใ นรายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มฉบั บ นี้ ยั ง ได แ สดงถึ ง
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ทั้งนี้ผลกระทบดานลบที่เปนประเด็น
หลักอาจเกิดจากการแพรกระจายของน้ํามันออกสูสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการ
รั่ ว ไหลที่ ไ ม ไ ด ค าดการณ ไ ว นั้ น ทางบริ ษั ท ยู โ นแคลไทยแลนด จํ า กั ด ได พั ฒ นา
แผนการจัดการการรั่วไหลของน้ํามัน (OSRP) ขึ้นใหมในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
เพื่อใหครอบคลุมถึงปริมาณน้ํามันเพิ่มเติมที่เก็บไวในเรือกักเก็บน้ํามันดิบ (PLFSO)
ของโครงการฯ รายงานสรุปการแกไขปรับปรุงแผนการจัดการการรั่วไหลของน้ํามัน
แสดงไวในภาคผนวก ค ของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับการแพรกระจายของน้ํามันขนาดยอม อันเนื่องมาจากการดําเนินงานปกติของ
โครงการ เชน น้ํามันที่ปลอยออกจากกระบวนการผลิต การสะสมที่มีปริมาณนอย
การลางเครื่องจักรและอุปกรณ และการชะลางจากน้ําฝน ไดมีการกําหนดมาตรการ
ลดผลกระทบต า งๆ ไว ร องรั บ หลายมาตรการ ซึ่ ง จะได แ สดงรายละเอี ย ดต อ ไป
นอกจากนี้ ยั ง มี ม าตรการในการควบคุ ม และกํ า จั ด ของเสี ย อั น ตราย ของเสี ย ไม
อันตราย และสารเคมีตางๆ อีกดวย
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E.3 แผนการดําเนินงานโครงการฯ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดเสนอใหมีการพัฒนาขยายแหลงน้ํามันสํารองใน
5 พื้นที่ อันไดแก แหลงปลาหมึก แหลงสุราษฏร แหลงกะพง แหลงยะลา และแหลง
ปลาทอง ซึ่งแนวคิดการพัฒนาทั่วไปจะคลายคลึงกับโครงการในระยะที่ 1 ทั้งนี้จะใช
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่มีอยูเดิมแลวในแหลงปลาทอง โดยสวนที่เกี่ยวของกับ
การผลิตน้ํามันที่เพิ่มขึ้น ไดแก
•
•

•
•
•

เพิ่มจํานวนแทนหลุมผลิตยอย (Remote Wellhead Platform) พรอมติดตั้ง
อุปกรณชวยการผลิตจากหลุมแบบ Gas Lift
เพิ่มแทนผลิตน้ํามัน 1 แทน พรอมเครื่องอัดกาซ/เพิ่มแรงดันกาซระบบเปยก
(Wet Gas Compression) และ เครือ่ งสูบน้ําระบบอัดน้ํากลับลงหลุม (water
re-injection pumps)
ทอทอดขนานสงน้ํามันใตทะเล 2 ทอ (3-เฟส) จากแหลงสุราษฏร และ แหลง
ยะลา
ทอสงกาซจากแหลงสตูล
ทอสงน้ําระบบอัดน้ํากลับลงหลุมไปยังแทนหลุมผลิตยอย PLWC

แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 (PLOCPP2) จะถูกติดตั้งอยูใกลและ
เชื่อมตอกับแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทองที่มีอยูเดิม (PLCPP) ดวยสะพาน
(รูปที่ E-1) โดยอุปกรณ/หนวยทํางานตางๆ ระบบสนับสนุน รวมไปถึงระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ จะถูกใชรวมกันระหวางทั้ง 2 แทน
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แบบจําลองโครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
ทอสงน้ํามันใตทะเลที่มีอยูเดิมจะถูกตอออกไปยังแทนหลุมผลิตใหม โดยจะมีการ
กอสรางทอทอดขนานสงน้ํามันใตทะเล 2 ทอ (3-เฟส) เพื่อสงน้ํามันและกาซจากแทน
หลุมผลิตสุราษฏร A (SUWA) และแทนหลุมผลิตยะลาอัลฟา (YAWA) ไปยังแทน
ผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 อยางไรก็ตาม การกอสรางทอทอดขนาน
สงน้ํามันใตทะเลดังกลาวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หากพบวามีการเปลี่ยนแปลง
ของการผลิ ต น้ํ า มั น จากแท น หลุ ม ผลิ ต อย า งมี นั ย สํ า คั ญ และส ง ผลกระทบถึ ง
ความสามารถในการผลิตน้ํามันในภาพรวมของโครงการ สวนทอที่สงน้ํามันไปยังเรือ
กักเก็บและขนถายน้ํามันจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เรือกักเก็บน้ํามันจะถูกจอด
อยางถาวรภายใตระบบของแทน (Turret System) หางจากโครงการทั้ง 2 เปน
ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
กาซที่ถูกแยกออกมาจากของเหลวจากแทนผลิตจะถูกบีบอัดและสงไปยังแทนผลิต
กลางแหลงสตูลผานทางทอกาซที่วางใหม สวนน้ําที่เกิดจากการผลิตจะถูกแยกเอา
น้ํามันออกกอนที่จะถูกสงผานทอสงใหมไปยังแทนหลุมผลิต PLWC เพื่อทําการอัดน้ํา
กลับลงไปสูหลุมที่พัฒนาหมดแลว แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองที่มีอยูเดิม
(PLOCPP)
จะถู ก ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต น้ํ ามั น และ

หนา E-6

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

Tetra Tech, Inc. & SKM Thailand

E. รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร

ความสามารถในการจัดการกาซที่ไดอยางมีประสิทธิผล กระบวนการผลิตกาซจะ
กระทําที่แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP) และกาซจะถูกสงตอ
ผานทางทอสงกาซอุตสาหกรรมใตทะเลของปตท. ขนาด 24 นิ้ว ที่มีอยูเดิมซึ่ง
เชื่อมตอกับทอสงกาซอุตสาหกรรมขนาด 34 นิ้ว เพื่อสงไปยังจังหวัดระยอง สําหรับ
น้ํามันดิบจะถูกสูบถาย จากเรือกักเก็บน้ํามันดิบ (PLFSO) และสงไปยังเรือบรรทุก
น้ํามัน (Shuttle Tanker) เพื่อสงไปยังทาเรืออื่นๆ ตามที่ปฏิบัติในปจจุบัน
การเพิ่มกระบวนการผลิตน้ํามันที่แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 นี้
วางแผนจะเริ่มดําเนินการในเดือนกุมภาพันธป 2548 และจะทําใหอัตราการผลิต
น้ํามันรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม 18,000 บารเรลตอวัน (จากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลง
ปลาทองระยะที่ 1 เพียงแหงเดียว) เปน 40,000 บารเรลตอวัน (จากแทนผลิต
น้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 และ 2 รวมกัน) ภายในเดือนกรกฏาคมป
2548 โดยมีอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นเทากับ 22,000 บารเรลตอวัน อยางไรก็ตาม หาก
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต คาดวาอัตราการผลิตน้ํามันรวมอาจเพิ่มไดถึง
55,000 บารเรลตอวัน ซึ่งเปนขีดความสามารถสูงสุดของแทนผลิตหรือคิดเปนอัตรา
การผลิตเพิ่มขึ้น 37,000 บารเรลตอวัน ดังนั้นในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมฉบับนี้ จึงพิจารณาอางอิงจากอัตราการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นอีก
37,000 บารเรลตอวัน
การผลิตกาซที่แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง ไดรับการประมาณวาจะ
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต จากแผนงานปจจุบันที่วางไว 165 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2548 เปน 265 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2549 สวน
กระบวนการผลิตน้ํามันคาดวาจะยังคงอยูที่อัตราใหมนี้ตอไปอยางนอยเปนระยะเวลา
6 ป (จนถึงป 2554)
E.3.1 ที่ตั้ง
ที่ตั้งของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ที่นําเสนอนี้ยังคงอยูใน
พื้นที่เดิมของโครงการในระยะที่ 1 คือ แหลงปลาทอง แหลงปลาหมึก แหลงสุราษฏร
แหลงกะพง และแหลงยะลา ภายใตแปลงสัมปทานนอกชายฝงหมายเลข 10, 10A
และ 11 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ซึ่งตั้งอยูกลางอาวไทย (รูปที่ E-2) โดย
ศูนยปลาทองนี้จะตั้งอยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศใตเปนระยะทางประมาณ 450
กิโลเมตร จากจังหวัดชุมพรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทาง 260 กิโลเมตร
จากจังหวัดสุราษฏรธานีไปทางทิศตะวันออก เปนระยะทาง 175 กิโลเมตร จาก
จังหวัดสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะทาง 300 กิโลเมตร และจาก
ชายผั่งประเทศกัมพูชาเปนระยะทาง 240 กิโลเมตร
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547
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ตําแหนงที่ตั้งและระยะหางจากชายฝงของแปลงสัมปทานนอกชายฝง
ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด และพื้นที่ผลิตที่สําคัญในอาวไทย
โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
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โครงการพัฒนาน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะตั้งอยูหางจากแทนผลิต
น้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง และแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทองที่มี
อยูเดิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนระยะทางประมาณ 75 เมตร (รูปที่ E-3)
โดยทอสงน้ํามันใตทะเลจากแทนหลุมผลิตยอยจะถูกเพิ่มความยาวไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 33 กิโลเมตร เพิ่มไปทางทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร เพิ่มไปทาง
ทิศใตประมาณ 17 กิโลเมตร และเพิ่มไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร โดย
มีความลึกของระดับน้ําอยูที่ 70-73 เมตร ในบริเวณแหลงปลาทองและพื้นที่ใกลเคียง
สําหรับตําแหนงที่ตั้งแทนผลิตตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน และแผนผังโครงการฯ ระยะที่
2 ไดแสดงไวในรูปที่ E-4

SCALE 1 : 1,000

PLOCPP2
PLFT PLATFORM

PLOCPP PLATFORM

PLCPP PLATFORM

PLLQ PLATFORM

รูปที่ E-3 ตําแหนงที่ตั้งของแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP)
แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP) แทนอยูอาศัยหลัก
แหลงปลาทอง (PLLQ) และแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 (PLOCCP2)
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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รูปที่ E-4 แผนทีแ่ สดงตําแหนงที่ตั้งของแทนหลุมผลิตตางๆ ของโครงการพัฒนาแหลงปลาทองในระยะที่ 2
หมายเหตุ: PLOD = โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 1
PLOD2 = โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
TOD-2 = โครงการพัฒนาน้ํามันดิบในประเทศไทย ระยะที่ 2

E.3.2 ตารางการดําเนินงาน
การดํ า เนิ น งานของโครงการป จ จุ บั น อยู ใ นขั้ น ตอนการออกแบบรายละเอี ย ดงาน
ทางดานวิศวกรรม ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําลังอยูในชวงวาง
แผนงานในการประกอบ ติดตั้ง และเริ่มกระบวนการผลิตของแทนผลิตน้ํามันดิบกลาง
แหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ขณะนี้แทนหลุมผลิตยอยบางแทนไดเริ่มกระบวนการผลิต
น้ํามั น และก า ซแล ว ส วนแทน หลุม ผลิต อื่ นๆ ก็มี โ ครงการจะติ ดตั้ ง ภายในเร็ว ๆ นี้
โครงสรางของแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะถูกประกอบบนฝง
(ที่อูตอเรือยูนิไทย และที่แหลมฉบัง) กอนจะถูกขนยายเขาสูที่ตั้งโครงการฯ ระยะที่ 2
โดยใชเรือลําเลียงในการขนสง
หนา E-10
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การขออนุมัติดําเนินงานตามขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญเปนอยางมากในการวางแผนกําหนดการดําเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้
ขั้นตอนดังกลาวไดรวมไปถึงการพิจาณาอนุมัติคําขอพื้นที่ดําเนินการผลิตในชวงตนป
2547 ดวย
การจัดเตรียม การกอสราง การประกอบ และการติดตั้งสวนตางๆ ของโครงการฯ
ระยะที่ 2 ไดดําเนินไปตามแผนงานตางๆ ที่ไดวางไวโดยไมมีความลาชาเกิดขึ้น ซึ่ง
ระยะเวลาในการติดตั้งรวมถึงกําหนดการเริม่ การผลิตไดแสดงไวในรูปที่ E-5
แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 ระบบทอสงกาซ และทอสงน้ํา
การติดตั้งแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 รวมถึงสวนอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทองและการเริ่มผลิตน้ํามันนั้น
ไดถูกกําหนดใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2548 (รูปที่ E-5) โดยการ
ติดตั้งทอสงกาซเพิ่มเติมไปที่แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงสตูล และทอสงน้ํา
ระบบอัดน้ํากลับลงหลุมไปยังแทนหลุมผลิต PLWC บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
วางแผนวาจะแลวเสร็จกอนการเริ่มดําเนินการโครงการแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 2

รูปที่ E-5 แสดงกําหนดการแลวเสร็จของงานสวนตางๆ ของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองในระยะที่ 2
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แทนหลุมผลิตและระบบทอภายใน
แทนหลุมผลิตใหมจํานวน 25 แทน พรอมหลุมน้ํามันมากกวา 605 หลุม ไดถูก
วางแผนไวสําหรับโครงการพัฒนาแหลงปลาทองระยะที่ 1 เเละ ระยะที่ 2 ซึ่งใน
จํานวนนี้ แทนหลุมผลิต 18 แทน ถูกวางแผนไวเพื่อการโครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ทั้งนี้แผนงานการติดตั้งแทนหลุมผลิตและการขุดเจาะได
แสดงไวในรูปที่ E-6
ระบบขนสงน้าํ มัน
ระบบขนสงน้ํามันประกอบไปดวยสวนหลัก 3 สวนคือ ทอสงน้ํามันใตทะเลจากแทน
ผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง ไปยังปลายทอรวม (PLEM); ทอ Riser ใตน้ํา
จาก PLEM ไปยังเรือกักเก็บน้ํามันดิบ ซึ่งเรือกักเก็บน้ํามันดิบที่จอดถาวร (ปตตานี
สปริต) นี้ไดรับการติดตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 เพื่อแทนที่เรือกักเก็บน้ํามัน
ชั่วคราว (Sibeia) ที่ถูกติดตั้งไวตั้งแตเดือนมิถุนายนป 2544 ระบบขนสงน้ํามันไดถูก
ออกแบบใหทําหนาที่สงน้ํามันดิบจากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ไปเก็บ
ยังเรือกักเก็บน้ํามันเพื่อเก็บกักน้ํามันดิบเปนการชั่วคราว กอนจะจําหนายโดยสงถาย
ใหกับเรือบรรทุกน้ํามัน (Shuttle Tanker) ตอไป
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# Wells

E. รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร

2546
2003

2547
2004

2548
2005

2549
2006

2550
2007

PLOCPP2
PMD -07
YADYAD-01
KPPKPP-03
PMPPMP-08
KPDKPD-02
PMPPMP-09
KPDKPD-04
PMWD -05C
PMWC -08A
YAWB_11B
PMWA_08A
PMD -06
NKPNKP-01
SUDSUD-06
EYDEYD-03
SUDSUD-04
PMPPMP-10
PMPPMP-13
SNPSNP-02
SNPSNP-01
PMWD_13B

20
20
20
20
20
20
20
5
8
11
8
17
12
20
20
20
20
18
16
16
13

การขุดเจาะ

การติดตั้ง
2551

# Wells

PMWD_13B
EYD-03RD
PMD-03
SUD-05
EYD-04
PMP-11
SUD-06RD
YAD-01RD
KPD-02RD
SNP-03
SUD-04RD
SUWA_08B
SNP-04
PMP-12
EYD-04RD
EYD-05
YAWA_13A
EYD-05RE
EYD-05RD
EYD-04RE
SUP-07
KPD-02RE

Piการติ
peline
ดตัInst
้งทอ allation

Plการติ
atform
ดตั้งInsta
แทน llation

2552

2553

13
10
20
10
20
14
6
12
9
16
6
8
16
20
4
20
13
8
7
7
10
8

การขุดเจาะ

การติดตัInsta
้งทอ llation
Pipeline

การติดตั้งInstall
แทน ation
Platform

รูปที่ E-6 แผนงานและกําหนดการติดตั้งแทนหลุมผลิตและการขุดเจาะของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหลงปลาทองในระยะที่ 2
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E.4 การพัฒนาโครงการในระยะที่ 2 และกระบวนการผลิต
E.4.1 แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 (PLOCPP2)
แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 จะถูกออกแบบใหดําเนินการ
เกี่ยวกับสวนผสมของกาซ น้ํามัน กาซธรรมชาติเหลว และน้ํา จากบอน้ํามันหลาย
แหงในแหลงสุราษฏร และแหลงปลาหมึก ที่อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของศูนย
ปลาทอง รวมถึงแหลงยะลา และแหลงกะพง ที่อยูทางทิศเหนือของศูนยปลาทอง โดย
ปริมาณน้ํามันสวนที่ไดเพิ่มขึ้นนี้ ก็เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตน้ํามันของ
โครงการฯ สํ า หรั บ กระบวนการผลิ ต ก า ซธรรมชาติ นั้ น สื บ เนื่ อ งมาจากการที่
กระบวนการแปรรูปกาซธรรมชาติที่แหลงปลาทองมีขีดความสามารถจํากัด ดังนั้น
กาซที่ผลิตไดเพิ่มขึ้นจะถูกเพิ่มแรงดันและสงไปยังแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลง
สตูลแทน น้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะถูกเพิ่มแรงดันและถูกสงผานทอแรงดันสูง
ที่ติดตั้งใหมกลับไปที่แทนหลุมผลิตปลาทอง C (PLWC) กอนจะถูกสงไปอัดกลับลง
หลุมที่พัฒนาหมดแลวตอไป
กาซที่ไดจะถูกแยกออกจากของเหลวในเครื่องแยก (Inlet Separator) จากนั้น กาซจะ
ถูกสงไปยังแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทองและที่เครื่องเพิ่มแรงดันกาซที่
แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงสตูล ซึ่งกาซจะถูกนําไปผานกระบวนการเพิ่มเติม
เพื่อให มีคุณลักษณะเหมาะสมในการจําหนายตอ ไป น้ําที่เกิ ดจากการผลิ ตจะถู ก
บําบั ดเพื่ อกํ าจัด น้ํ ามั น และเศษชิ้น ส วนต า งๆขนาดใหญ ที่อ าจก อ ให เ กิด ป ญ หาต อ
เครื่องอัดน้ํากลับ (water injection facilities) น้ํามันจะถูกทําใหอิ่มตัว (Fully
Stabilized) โดยผานกระบวนการแยกดวยความรอนหลายขั้นตอน กอนจะถูกสง
ตอไปยังเรือกักเก็บน้ํามันดิบผานทางทอสงน้ํามันใตทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 8
นิ้ว ที่มีอยูเดิม
แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2
ไดรับการออกแบบใหมีขี ด
ความสามารถในการผลิตน้ํามัน 25,000 บารเรลตอวัน (สําหรับน้ํามันที่มีความโนม
ถวงปานกลาง) และมีขีดความสามารถในการรองรับน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิต
30,000
บารเรลตอวัน สวนเครื่องเพิ่มแรงดันกาซระบบเปยก (Wet
Gas
Compressor)
มี
ขีดความสามารถในการเพิ่มแรงดันกาซได 100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทั้งนี้ได
วางแผนอัตราการผลิตน้ํามันไวที่ 22,000 บารเรลตอวัน และอัตราการผลิตกาซ
ธรรมชาติ 100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สวนปริมาณน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตนั้น
คาดวาในระยะแรกจะมีปริมาณต่ํา แตจะเพิ่มขึ้นในภายหลังจากการผลิตน้ํามันและ
กาซจากหลุม
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E. รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร

E.4.2 แทนหลุมผลิตยอย (REMOTE WELLHEAD PLATFORM)
ในขั้นตนไดกําหนดใหมีการกอสรางแทนหลุมผลิตยอยใหมจํานวน 18 แทน และมี
แผนที่จะกอสรางเพิ่มอีก 13 แทน หากอัตราการผลิตในเชิงพาณิชยในแหลงปลาหมึก
แหลงสุราษฎร แหลงกะพง แหลงปลาทอง และแหลงยะลา เปนไปตามที่คาดการณไว
แทนหลุมผลิตยอยเปนแทนมาตรฐานชนิด 4 เสา (รูปที่ E-7) ปจจุบันใชในการ
สนับสนุนการผลิตน้ํามันและกาซ แทนแตละชนิดจะสามารถรองรับหลุมผลิตไดถึง
20 หลุม แทนผลิตชนิด 4 เสา สามารถปรับใชเปนไดทั้งแทนขุดเจาะและแทนลําเลียง
การออกแบบแทนขึ้นอยูกับความลึกของน้ํา และสามารถโยกยายหรือนํากลับมาใช
ใหมได
แทนหลุมผลิตมาตรฐานประกอบดวยอุปกรณจํานวนนอย ทําใหสามารถลดจํานวน
เที่ยวในการเดินทางไปยังแทนได แทนหลุมผลิตจะไมมีพนักงานประจําอยู อุปกรณ
ตางๆ จะถูกควบคุมระยะไกลจากแทนผลิตน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2 การซอม
บํารุงจะดําเนินการเปนประจําตามแผนซอมบํารุงปละ 4 ครั้ง ในแตละแทนหลุมผลิต
E.4.3 เรือกักเก็บน้ํามันดิบ
เรือบรรทุกน้ํามันแบบ Aframax ไดถูกเชาเพื่อใชเปนเรือกักเก็บและขนถายน้ํามันดิบ
ที่แหลงปลาทอง (PLFSO) เรือกักเก็บน้ํามันดิบปตตานี (เรือ Namsan Spirit เดิม) ได
ถูกสรางขึ้นในป 2531 โดยเปนเรือลําตัวเดี่ยว (single hulled) ที่มีระวางขับน้ํา
106,671 ตันกรอส ลําเรือยาว 244 เมตร มีความจุที่ 850,000บารเรล (รูปที่ E-8)
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54 ft
37 ft

200 ft

รูปที่ E-7 แสดงภาพตนแบบของแทนหลุมผลิตน้ํามันในสวนของชัน้ ดาดฟา
โครงสรางฐาน 4 เสา ทอ และหลุมผลิตจํานวน 20 หลุม
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รูปที่ E-8

E. รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร

ระบบการจัดการทั่วไปของเรือกักเก็บน้ํามันดิบและเรือบรรทุกน้ํามันของแหลงปลาทอง
E.4.4 ระบบทอ
ระบบทอสงน้ํามันใตทะเลที่ขนสงผลผลิตสวนใหญจากแทนหลุมผลิตที่มีอยู ไปยังแทน
ผลิ ต ก า ซธรรมชาติ ก ลางแหล ง ปลาทอง จะถู ก ต อ ให ไ ปรวมกั บ แท น หลุ ม ผลิ ต ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการผลิ ต น้ํ า มั น ท อ ส ง ใหม นี้ จ ะประกอบด ว ยท อ ขนาดเส น
ผาศูนยกลางที่หลากหลาย ระหวาง 10 นิ้ว และ 24 นิ้ว และมีขนาดความหนาของทอ
เหล็กเปลี่ยนแปลงจาก 5/8 นิ้ว ถึง 1/2 นิ้ว ดวย มีระยะทางรวมประมาณ 81 ไมล
(130 กิโลเมตร) ทอเหลานี้จะถูกออกแบบ กอสราง ดําเนินการ และสละทิ้งตาม
ขอกําหนดของระบบทอสงของกาซ/กาซธรรมชาติเหลว
จากการที่อุ ณหภู มิที่ก นทะเลต่ํา จะทําใหของเหลวในท อใตทะเลเย็น ตัว สง ผลให
ไขพาราฟนแยกตัวออกมาจากน้ํามัน ซึ่งไขเหลานี้สามารถกอใหเกิดปญหาในการ
ดําเนินงานโดยทําใหเกิดการอุดตันภายในทอ และเพิ่มแรงตานการไหลของของเหลว
ในทอ ดังนั้นทอสงรวมจะถูกตรวจสอบและควบคุมการแยกตัวของพาราฟน สารเคมี
จะถู ก นํ า มาใช เ พื่ อ ควบคุ ม การเกิ ด ไขภายในท อ และป อ งกั น ของเหลวแข็ ง ตั ว
อันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่กนทะเล อุปกรณที่ใชในการทําความสะอาดทอจะถูกใช
เทาที่จําเปนเพื่อกําจัดตะกอนที่เกิดขึ้นและรักษาชองทางการไหลของทอ
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ทอสงน้ํามันทีม่ ีอยูเดิมซึ่งเชือ่ มตอระหวางแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง
และเรือกักเก็บน้ํามันดิบ มีแนวการวางตัวในทิศตะวันออกเฉียงใตและมีความยาว
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร ทอนี้มีระบบปองกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ประกอบ
ขึ้นดวยทอภายในขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว ทีถ่ ูกออกแบบเพื่อใชขนสงของเหลว
และทอวงแหวนภายนอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว ที่ออกแบบมา หอหุม ทําให
เกิดชองวางเพื่อปกปองอุณหภูมิของทอภายใน ภายนอกของทอเสนนี้จะติดตั้งขั้ว
อลูมิเนียม-อัลลอยด ซึ่งเปนระบบปองกันการเกิดประจุบวก และถูกออกแบบใหมีอายุ
การใชงานนานถึง 20 ป ทอดังกลาวจะไมถูกฝงและจะสามารถรองรับแรงดันและ
อุณหภูมิไดถึง 350 ปอนดตอตารางนิ้ว และ 176 องศาฟาเรนไฮท ตามลําดับ
ทอสงน้ํามันนีไ้ ดรับการออกแบบใหปฏิบัติงานที่อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิที่สามารถทํา
ใหเกิดไขในน้ํามันที่ผลิตได คือประมาณ 50 องศาเซลเซียส (120 องศาฟาเรนไฮท) ซึ่ง
จะเปนการชวยปองกันการเกิดไขที่ผนังดานในของทอ รวมไปถึงเปนการรักษาชอง
ทางการไหลของของเหลวในทอดวย
ทอสงน้ํามันนีไ้ ดรับการออกแบบใหมีการทํา
ความสะอาดจากดานแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง ไปยังดานปลายสุด
ของทอ (PLEM)
น้ํามันดิบจะถูกสงจากทอสงไปที่เรือกักเก็บน้ํามันดิบผานทอออน (Flexible Riser) ซึ่ง
ทอออนนี้จะถูกแทนทีโ่ ดยทอออนเสนใหมทมี่ ีขีดความสามารถรองรับน้ํามันไดที่
55,000 บารเรลตอวัน โดยไปสิ้นสุดที่แทนของเรือกักเก็บน้ํามันดิบลําใหม
สํ า หรั บ การออกแบบ ก อ สร าง ใช ง าน และสละทิ้ ง ท อ ส ง น้ํ า ซึ่ ง มี จํ า นวน 1 ท อ จะ
กระทําตามขั้นตอนเดียวกับการดําเนินงานของทอสงกาซ/ทอสงน้ํามัน
E.4.5 ระบบอัดน้ําทีไ่ ดจากการผลิตกลับลงหลุม (PRODUCED WATER INJECTION)
ระบบอัดน้ําที่ไดจากการผลิตกลับลงหลุม (Produced Water Injection System) จะ
รวมอยูในแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 ดวย โดยอุปกรณบําบัด
ขั้นตน จะคลายกับของระบบอัดน้ํากลับลงหลุมของแหลงเอราวัณ แตจะมีการเพิ่ม
เครื่อง Hydrocyclone เขาไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกน้ํามันออกจากน้ํากอน
จะกําจัดทิ้งไป ขณะเดียวกัน ทางบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ก็ยังคงพัฒนา
ระบบบําบัดน้ําอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความเขมขนของปรอท
และสารหนูในน้ําที่ไดจากการผลิต ระบบอัดน้ํากลับลงหลุมของแทนผลิตน้ํามันดิบ
กลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 ไดถูกออกแบบใหมีขีดความสามารถที่ 25,000 บารเรล
ตอวัน และสามารถใชลดไฮโดรคารบอนอิสระและเศษชิ้นสวนตางๆ ที่อาจกอใหเกิด
ปญหาตอเครื่องสูบน้ํารวมไปถึงปญหาการอุดตันในระบบอีกดวย
หนา E-18
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ขีดความสามารถรวมของเครื่องสูบน้ําระบบอัดน้ํากลับลงหลุม (Injection Pump)
ไดรับการออกแบบเผื่อไวที่ประมาณ 30,000 บารเรลตอวัน โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ระบบอัดน้ํากลับลงหลุม 2 เครื่อง (แตละเครื่องมีขนาด 15,000 บารเรลตอวัน) ใน
ปจจุบันมีหลุมที่พัฒนาหมดแลวทั้งสิ้น 11 หลุม ซึ่งแทนหลุมผลิตปลาทอง C (PLWC)
(ดูรูปที่ E-4) ซึ่งเหมาะสําหรับการอัดน้ํากลับ (Re-injection) จากการคาดการณ
ความสามารถของหลุมผลิตที่จะทําการอัดน้ํากลับ เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่จะ
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจากโครงการฯ ระยะที่ 2 พบวา ปริมาณน้ําที่ไมสามารถ
อัดกลับไดหมดจะเกิดขึ้นในป 2548 เนื่องจากเปนปแรกของการดําเนินการอัดน้ํากลับ
ลงหลุ ม อาจมี ป จจั ย นอกเหนือ การควบคุ มทํ าให ไ มส ามารถอั ดน้ํ ากลั บ ลงหลุม ได
100% และตั้งแตป 2554 เปนตนไป เนื่องจากชั้นหินทรายบน PLWC จะไมสามารถ
รองรับน้ําไดทั้งหมด ทั้งนี้ ในปแรก (2548) และหลังจากป 2558 เปนตนไป ทาง
บริษัทฯ จะดําเนินการอัดน้ํากลับใหไดปริมาณไมนอยกวารอยละ 95 ของปริมาณน้ํา
จากกระบวนการผลิต สวนในปอื่นๆ จะมีคาอยูระหวางรอยละ 95-100 หากปริมาณ
น้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตมีเพิ่มขึ้น หลุมที่พัฒนาหมดแลวที่เพิ่มขึ้นที่แทนหลุม
ผลิตปลาทอง C หรือแทนหลุมผลิตอื่น ๆ ที่เหมาะสมก็จะถูกใชในการอัดน้ํากลับ หรือ
น้ําที่ถูกผลิตขึ้นอาจจะถูกอัดกลับไปยังชั้นทรายระดับตื้น (Undepleted shallow
sands) เชนเดียวกับที่เคยทําในแหลงไพลินใต
ในระหวางการบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ก็มีทางเลือกหลายทางที่
สามารถนํามาใชเพื่อรักษาขีดความสามารถของระบบ ซึ่งไดแก
1.
2.
3.
4.

การเพิ่มแรงดันในการอัดกลับ ผานทางตัวควบคุมความเร็ว
การเพิ่มจํานวนของหลุมอัดน้ํากลับ
การปดหลุมที่มีปริมาณน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตสูง
การสงถายน้ําบางสวนไปยังระบบบําบัดที่แทนผลิตกาซธรรมชาติกลาง

E.4.6 การจัดการน้าํ จากกระบวนการผลิตที่ไมถูกอัดกลับลงหลุม
น้ําสวนที่เหลือจากการอัดกลับลงหลุมจะถูกสงไปบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําบนแทนผลิต
กาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง ใหมคี ุณภาพอยูในระดับที่สามารถระบายออกสู
ทะเลได ทั้งนีร้ ะบบบําบัดน้ําบนแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง ไดรับการ
ออกแบบใหมขี ดี ความสามารถในการบําบัดน้ํา 10,000 บารเรลตอวัน ซึ่งมากกวา
ปริมาณน้ําจากกระบวนการผลิตกาซปกติบนแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลง
ปลาทอง
จึงทําใหสามารถรองรับปริมาณน้ําจากกระบวนการผลิตจากแทนผลิต
น้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 ได โดยที่ปริมาณน้ําโดยรวมจะเปนเพียง
ประมาณรอยละ 30 ของขีดความสามารถของระบบบําบัดเทานั้น
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E.5 แผนการรื้อถอนสิ่งกอสรางเมื่อสิ้นสุดโครงการ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะปฏิบัติตามขอกฎหมายไทยและภายใตเงื่อนไขซึ่ง
เปนขอตกลงของการใหสัมปทานสํารวจปโตรเลียมนอกชายฝง เกี่ยวกับการรื้อถอน
สิ่งปลูกสราง แทนผลิตและอุปกรณอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของภายหลังสิ้นสุดโครงการ อยางไร
ก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีมกี ารพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึง
ไมสามารถระบุทางเลือกจําเพาะเจาะจงที่เหมาะสมสําหรับ 15-20 ปขางหนาเมื่อการ
รื้อถอนสิ่งกอสรางเกิดขึ้นได นอกจากนี้ การรื้อถอนสิ่งกอสรางจริงก็มิไดมีความ
ยุงยากซับซอน เนื่องจากอาศัยเทคโนโลยีการตัดและการรื้อถอนที่ใชทั่วไปในภาค
อุตสาหกรรม
เปาหมายหลักของการรือ้ ถอนสิ่งกอสรางเมือ่ สิ้นสุดโครงการคือ การนําวัสดุกลับมาใช
ใหมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได อยางไรก็ตามวัสดุบางชนิดก็มีความจําเปนที่จะตอง
นําไปทิ้งที่หลุมฝงกลบหรือทําเปนแหลงอาศัยของสัตวทะเล (beneficial reef sites)
ดังนั้นจึงจําเปนตองพิจารณารวมกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อระบุสถานที่ทิ้ง
ดังกลาวเพื่อการใชประโยชนในอนาคต
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด อยูในระหวางการรวมมือกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ผา นทางสถาบั น ปโ ตรเลี ย มแห ง ประเทศไทย จั ด ทํ าแนวทางในการพัฒ นาวิธี ก าร
รื้อถอนสิ่งปลูกสรางตางๆ ของกิจกรรมการขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ โดย
แนวทางดังกลาวครอบคลุมทั้งกฎระเบียบที่จําเปน คาใชจาย และเทคนิควิธีการที่จะ
ใชในการรื้อถอน เพื่อใหผูรับสัมปทานนําไปปฏิบัติ

E.6 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ มาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
E.6.1 สรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และความเสี่ยง
กิจกรรมทั้งหมด 17 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง
ระยะที่ 2 นี้ อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งนีส้ ามารถจําแนกผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นไดตามระดับนัยสําคัญของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตารางที่ E-1 สรุปผล
กระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตามระดับนัยสําคัญของผลกระทบ และความนาจะเปนในการ
เกิดผลกระทบ

หนา E-20

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

Tetra Tech, Inc. & SKM Thailand

ตารางที่ E-1

E. รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร

สรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากกิจกรรมที่ไดวางแผนไว
และเหตุการณที่นอกเหนือการคาดหมาย

ผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น

ไมนาจะเกิดขึ้น

อาจจะเกิดขึ้น

จะเกิดขึ้น

ไมนาจะเกิดขึ้น

อาจจะเกิดขึ้น

จะเกิดขึ้น

1. การรั่วไหลของ
น้ํามันดิบขนาดใหญ
ผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
1. การระบายน้ําจาก
กระบวนการผลิต
2. การอัดน้ําจาก
กระบวนการผลิตกลับ
ลงหลุม

1. การรั่วไหลของสารเคมี
น้ํามันเชื้อเพลิง และ
น้ํามันดิบขนาดยอม

1. การเกิดพายุและ
ไตฝุน

1. การสํารวจแหลง
น้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาติโดยวิธีคลื่น
ไหวสะเทือน
2. การวางแทนขุดเจาะและ
การปฏิบัติการขุดเจาะ

3. การรั่วไหลระหวาง
กิจกรรมการแยก
น้ํามันดิบ

3. การทิ้งเศษดิน หิน และ
น้ําโคลนจากการขุดเจาะ

4. การรั่วไหลระหวาง
การทําความสะอาด
อุปกรณและทอ
ลําเลียงน้ํามันดิบ

4. การติดตั้งแทนหลุมผลิต
5. การวางทอลําเลียงใต
ทะเล
6. การกอสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกของแทน
ผลิตน้ํามันดิบกลางแหลง
ปลาทอง

5. การรั่วไหลระหวาง
การถายน้ํามันจาก
เรือกับเก็บน้ํามันดิบสู
เรือบรรทุกน้ํามัน

7. การระบายกาซสู
บรรยากาศจากการผลิต
น้ํามันดิบและกิจกรรม
การผลิตน้ํามัน
8. การสิ้นสุดของโครงการ

ไมมีผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น

ไมนาจะเกิดขึ้น

อาจจะเกิดขึ้น

จะเกิดขึ้น
1. การกําจัดของเสียทั่วไป
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E.6.2 มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
รายละเอียดของกิจกรรม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มาตรการลดผลกระทบ และ
มาตรการติดตามตรวจสอบ ไดสรุปไวในตารางที่ E-2
บริ ษั ท ยู โ นแคลไทยแลนด จํ า กั ด ได จั ด ให มี แ ผนการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ในกรณีที่
ไมสามารถหลีกเลี่ยงการระบายมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมได แผนการติดตามตรวจสอบ
นี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกําจัดของเหลวที่ใชในการขุด
เจาะซึ่งเปนกิจกรรมการดําเนินงานตามปกติของการขุดเจาะน้ํามัน การระบายน้ําจาก
กระบวนการผลิตจะอัดน้ํากลับลงหลุมผลิตกาซที่พัฒนาหมดแลว โดยไมมีการระบาย
สูสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม ไดมีการกําหนดใหมีแผนการติดตามตรวจสอบตะกอน
และปลาในบริเวณที่มีการอัดน้ําจากกระบวนการผลิตกลับลงหลุมดวย การจัดทํา
แผนการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ จะอางอิงถึงผลจากการศึกษาของแผนการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมจากการผลิตน้ํามันและกาซของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด ที่ไดดําเนินการมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 10 ป และพิจารณาจากกิจกรรม
การดําเนินการของโครงการพัฒนาแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 สําหรับการตรวจวัดคา
พื้นฐานของคุณภาพสิ่งแวดลอมในโครงการนี้ไดดําเนินการสอดคลองกับแผนการ
ติดตามตรวจสอบที่จัดทําขึ้น

หนา E-22
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ผลกระทบที่สําคัญ

1. กิจกรรมที่ไดกําหนดแผนรองรับไวแลว
1.1.1 สงผลกระทบตอสัตวเลีย้ งลูกดวยนมใน
1.1 การสํารวจพื้นที่
ทะเลและปลาบริเวณพื้นที่สํารวจ
1.2 การวางแทนขุดเจาะ และ
ปฏิบตั ิการขุดเจาะ

1.2.1 เสียงดังจากฐานขุดเจาะและเรือ อาจ
กระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวนา้ํ ได
1.2.2 กิจกรรมตางๆ ที่รบกวนตอพื้นทองทะเล

1.2.3 อุปสรรคตอกิจกรรมการประมงทะเล
บริเวณพื้นที่ขุดเจาะ

1.2.4 อุบัติเหตุการชนกันระหวางเรือและแทนขุด
เจาะ อาจจะเกิดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน

หนา E-23

มาตรการลดผลกระทบ
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดําเนินการในระยะเวลา
สั้นๆ และอยูใ นขอบเขตจํากัด
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดําเนินการในระยะเวลา
สั้นๆ และอยูใ นขอบเขตจํากัด
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดําเนินการในระยะเวลา
สั้นๆ และอยูใ นขอบเขตจํากัด
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดําเนินการในระยะเวลา
สั้นๆ และกิจกรรมการประมงทั้งหมดอยูน อก
ขอบเขตดําเนินการของโครงการ (Exclusion
Zone)
1) ประกาศบังคับหามรุกล้ําเขตดําเนินการ
(Exclusion Zone)

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
1) ไมไดเสนอมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ
1) ไมไดเสนอมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ
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1.3 การทิ้งเศษดิน หิน และ
น้ําโคลนจากการขุดเจาะ

ผลกระทบที่สําคัญ
1.3.1 อาจเกิดความเปนพิษชนิดเฉียบพลัน ตอ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา ในบริเวณทีเ่ กิดการ
ปนเปอนจากการใชโคลนขุดเจาะชนิด
SDF

มาตรการลดผลกระทบ
1) ใชน้ําโคลนขุดเจาะทีม่ ีน้ําเปนสวนประกอบหลัก
(WBM) สําหรับการขุดเจาะในชั้นบนกอนถึงแหลง
เก็บกักน้ํามัน และใชน้ําโคลนขุดเจาะที่มีสาร
สังเคราะหทมี่ ีความเปนพิษต่ํา (Low toxicity
SDF) ในการขุดเจาะชั้นเก็บกักน้ํามัน
2) ใชเทคนิคการขุดเจาะแบบหลุมแคบ เพื่อลด
ปริมาณการใชน้ําโคลน และเศษดิน หินที่เหลือทิ้ง
จากหลุมเจาะนอยที่สุด
3) กําหนดวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งพัฒนา
เครื่องมือควบคุมแทนขุดเจาะใหควบคุมเศษวัสดุ
สังเคราะหใหมีปริมาณนอยที่สุด

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
1) การติดตามตรวจสอบตะกอนดิน
โดยตรวจวัด Grain size, TOC,
TPH, Total Hg, Total As, ความ
หนาที่สะสมอยู (ขอมูลฐานและ
ทุกๆ 3 ป) ที่แทนหลุมผลิตระยะที่
2 (PMD-06 และ REP-01) และ
จุดอางอิงยะลา (YAREF)
2) จําแนกชนิด วัดความยาว น้ําหนัก
และวิเคราะหปริมาณปรอทใน
เนื้อเยือ่ ปลา ในบริเวณรอบๆ
แทนหลุมผลิตระยะที่ 2 (PMD06) (ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป)

1.3.2 เศษดิน หิน และโคลน อาจสงผลกระทบตอ 1) ใชระบบควบคุมของแข็งเพือ่ ควบคุมปริมาณ
เศษดิน หิน ทีจ่ ะทิ้งลงสูทองทะเลใหมีปริมาณ
แหลงที่อยูอาศัย ของสัตวหนาดินและทํา
นอยทีส่ ุด และใชเทคนิคขุดเจาะแบบหลุมแคบเพื่อ
ใหเกิดการขาดอากาศหายใจ
ลดปริมาณเศษดิน หิน และน้ําโคลนที่เกิดขึ้น ซึ่ง
จะชวยลดขอบเขตพื้นทองทะเลที่ไดรับผลกระทบ
ใหนอยลง
1.3.3 ปญหาความขุนที่เพิม่ สูงขึ้นที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

หนา E-24

1) ขจัดความขุนโดยทําใหของเหลวที่ปลอยทิง้
กระจายไปอยางรวดเร็ว
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1.4 การกําจัดของเสียที่ไม
เปนพิษ

1.5 การเคลื่อนยายแทนขุด
เจาะ การเตรียมหลุมสําหรับ
การผลิตและการติดตั้งแทน
ผลิตยอย

หนา E-25

ผลกระทบที่สําคัญ

มาตรการลดผลกระทบ

1.4.1 ขยะที่เผาไหมไดจะถูกกําจัดโดยการเผา
และอาจมีผลกระทบตอคุณภาพอากาศ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
1) ไมไดเสนอมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

1) ขยะสวนใหญจะถูกลําเลียงขึน้ ฝงเพื่อการกําจัด
และขยะที่ตอ งเผามีปริมาณนอย ใชเวลาสั้นในการ
เผา
1.4.2 การทิ้งสิ่งปฏิกูล และเศษอาหารที่ถูกทําให 1) เศษอาหารทีถ่ กู ทําใหเปอยยุย จะถูกสัตวน้ําบริโภค
อยางรวดเร็ว
เปอยยุย ลงทะเล อาจเปนผลกระทบ
ชั่วคราวโดยทําใหน้ําขุน และทําใหปริมาณ 2) เศษอาหารจะยอยสลายตามธรรมชาติในเวลาอัน
ออกซิเจนลดลงอยางไมมีนยั สําคัญ
สั้น
3) สิ่งปฏิกูลจะตองไดรับการบําบัดกอนระบายทิ้ง
1.4.3 ของเสียที่เปนน้ําผานการบําบัดและ จํากัด 1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากน้ําที่ระบายทิ้งมีปริมาณนอย และเจือจาง
ปริมาณใหนอ ยทีส่ ุด อาจมีความเปนพิษ
ในทะเลไดอยางรวดเร็ว
ตอสัตวน้ํา
1) ไมไดเสนอมาตรการติดตาม
1) คนงานที่ปฏิบตั ิงานตองไดรับการแนะนําจาก
1.5.1 มลสารและของเสียจากการลางและทํา
ตรวจสอบ
บุคคลที่มีประสบการณและผูทผี่ านการฝกหัดใน
ความสะอาดเครือ่ งจักร อาจมีผลกระทบ
การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหล
ตอคุณภาพอากาศและมีสารมลพิษลงสูน้ํา
(Spill Response Plan) อยางสม่ําเสมอ
ได
2) วัสดุทุกชนิดตองไดรับการจัดเก็บและปองกันไวใน
ถังชนิดพิเศษ สําหรับการนําไปบําบัดหรือกําจัดใน
อนาคต
3) ใชกรรมวิธีการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพดี
ที่สุด
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
1.5.2 การใชเครือ่ งจักรกล สารเคมีหรือวัตถุ
เนื่องจากมีการกันแนวเขตดําเนินการของโครงการ
ระเบิดในการตัด อาจจะมีผลกระทบตอ
และไมอนุญาตใหทํากิจกรรมการประมงภายใน
กิจกรรมของการประมงได
แนวเขตดังกลาว
โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
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1.6 การวางทอลําเลียงใต
ทะเล

ผลกระทบที่สําคัญ

มาตรการลดผลกระทบ

1.5.3 กิจกรรมทัว่ ไปและการตกหลนของ วัสดุ
หรืออุปกรณโดยอุบัติเหตุอาจกอใหเกิด
การรวบกวนพื้นทองทะเล ซึ่งสงผลตอ
แหลงอาศัยหรือแหลงหากินของสัตวหนา
ดินและอาจกอใหเกิดการขาดอากาศ
หายใจของสัตวนา้ํ ในบริเวณทีม่ ีกิจกรรมนี้
และจะเกิดผลกระทบทางบวกในระยะยาว
คือเกิดแหลงทีอ่ ยูอ าศัยใหมของสัตวน้ําใน
บริเวณโครงสรางสวนฐานของแทน
1.6.1 กิจกรรมทั่วไปและการตกหลนของวัสดุหรือ
อุปกรณขนาดใหญโดยอุบัติเหตุ อาจ
กอใหเกิดการรวบกวนพื้นทองทะเลซึ่งสงผล
ตอแหลงอาศัยหรือแหลงหากินของสัตวหนา
ดินและอาจกอใหเกิดการขาดอากาศหายใจ
ของสัตวน้ําในบริเวณที่มีกิจกรรมนี้

1) กิจกรรมการดําเนินการในชวงขุดเจาะคอนขางสั้น
จึงไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ และ
การจัดการเศษดิน หิน และน้ําโคลน จากการขุด
เจาะจะถูกทิ้งไวในบริเวณพื้นทีเ่ พื่อลดการรบกวน
สารปนเปอนที่เหลืออยูใ นน้ําโคลน
2) หลังจากการสิ้นสุดโครงการ จะทําการสํารวจ
ทองทะเลเพื่อตรวจหาวัสดุหรืออุปกรณขนาดใหญ
ที่ตกหลน และทําการกูขึ้นมานําไปกําจัดตอไป

1.6.2 เสียงดังอาจมีผลกระทบตอกิจกรรม การ
ประมง และกิจกรรมของปลา และสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมในพื้นที่ได

หนา E-26

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1) กิจกรรมการดําเนินการวางทอลําเลียงคอนขางสั้น 1) ไมไดเสนอมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ
จึงไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
อยางไรก็ตามโครงการจะมีการดําเนินการอยาง
ระมัดระวัง เพือ่ ลดการรบกวนพื้นทองทะเลใหนอย
ที่สุด
2) จะทําการสํารวจทองทะเลเพื่อตรวจหาวัสดุหรือ
อุปกรณขนาดใหญที่ตกหลน และทําการกูขึ้นมา
นําไปกําจัดตอไป
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาว มีระยะเวลาดําเนินการ
ที่สั้น และกิจกรรมการประมง สามารถทําไดเฉพาะ
นอกเขตดําเนินการของโครงการ
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1.7 การกอสรางและติดตั้ง
แทนผลิตน้ํามันดิบกลาง
(PLOCPP2) และทางเดิน
เชื่อมไปยัง PLCPP

หนา E-27

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
1) กิจกรรมการดําเนินการวางทอลําเลียงคอนขางสั้น 1) ไมไดเสนอมาตรการติดตาม
1.7.1 กิจกรรมทัว่ ไปและการตกหลนของวัสดุ
ตรวจสอบ
และมีขอบเขตจํากัด จึงไมไดเสนอมาตรการลด
หรืออุปกรณขนาดใหญ โดยอุบัติเหตุ อาจ
ผลกระทบรองรับ อยางไรก็ตาม โครงการฯ จะมี
กอใหเกิดการรวบกวนพื้นทองทะเลซึ่ง
การดําเนินการอยางระมัดระวังเพือ่ ลดการรบกวน
สงผลตอแหลงอาศัยหรือแหลงหากินของ
พื้นทองทะเลใหนอ ยที่สุด
สัตวหนาดิน และอาจกอใหเกิดการขาด
2) จะทําการสํารวจทองทะเลเพื่อตรวจหาวัสดุหรือ
อากาศหายใจของสัตวน้ําในบริเวณที่มี
อุปกรณขนาดใหญที่ตกหลน และทําการกูขึ้นมา
กิจกรรมนี้ แตจะเกิดผลกระทบทางบวกใน
นําไปกําจัดตอไป
ระยะยาว คือเกิดแหลงที่อยูอาศัยใหมของ
สัตวน้ําในบริเวณโครงสรางสวนฐานของ
แทน
ผลกระทบที่สําคัญ

มาตรการลดผลกระทบ

1.7.2 อุปสรรคตอกิจกรรมการประมงทะเล
บริเวณพื้นที่กอสราง

1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวมีระยะเวลาดําเนินการที่
สั้น และกิจกรรมการประมงสามารถทําไดเฉพาะ
นอกเขตดําเนินการของโครงการ

1.7.3 เสียงดังอาจมีผลกระทบตอกิจกรรมการ
ประมง และกิจกรรมของปลา และสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมในพื้นที่ได
1.7.4 การใชเครือ่ งจักรกล สารเคมีหรือวัตถุ
ระเบิด อาจมีผลกระทบตอกิจกรรมของ
การประมงและกิจกรรมของปลา และสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมในพื้นที่ได

1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวมีระยะเวลาดําเนินการที่
สั้น
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวมีระยะเวลาดําเนินการที่
สั้น และกิจกรรมการประมงสามารถทําไดเฉพาะ
นอกเขตดําเนินการของโครงการ
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ผลกระทบที่สําคัญ

2. การดําเนินการทีเ่ กี่ยวของกับการผลิตน้ํามันดิบ
2.1.1 การอัดกลับ (วิธีการหลัก): ไมมผี ลกระทบ
2.1 การระบายน้ําจาก
กระบวนการผลิต-การอัดกลับ
ลงหลุม (วิธีการหลัก)/ การ
ระบายทิ้ง (แผนสํารอง)

หนา E-28

มาตรการลดผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1) บันทึกคาเฉลีย่ ของปริมาณน้ําจาก
1) น้ําจากกระบวนการผลิต จะตองแยกน้ํามัน
การผลิตที่เกิดขึ้น ปริมาณน้ําที่อัด
ปนเปอนออกกอนทําการอัดกลับลงหลุม หรือ
กลับลงหลุมทุกวัน และปริมาณน้ําที่
ระบายลงสูท ะเล
สงไปยังระบบบําบัดที่ PLCPP ใน
2) ประสิทธิภาพในการอัดกลับลงหลุมในปแรก
กรณีทไี่ มสามารถอัดน้ํากลับลงหลุม
(2548) และหลังจากป 2554 ไมตา่ํ กวา 95% ของ
ได
ปริมาณน้ําจากกระบวนการผลิตของโครงการ
PLOD2 โดยระหวางป 2549 -2553 ประสิทธิภาพ 2) ติดตามตรวจสอบตะกอนดิน
รอบๆ บริเวณทีอ่ ดั น้ํากลับ
ในการอัดน้ําอยูระหวาง 96 -100% ของปริมาณน้าํ
(PLWC) ไดแก grain size, TOC,
จากกระบวนการผลิต
3) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบเนือ่ งจากคาดวา TPH, Total Hg และ Total As
(ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป) เมื่อมี
จะไมมผี ลกระทบหากทําการอัดกลับลงหลุม
การเปลี่ยนตําแหนงของการอัดกลับ
ตําแหนงของการติดตามตรวจสอบ
ก็จะยายตามไปดวย
3) จําแนกชนิด วัดความยาว น้ําหนัก
วิเคราะหปริมาณปรอทในเนื้อเยือ่
ปลา ในบริเวณรอบๆ พื้นที่อัดกลับ
(PLWC) (ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3
ป)
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หนา E-29

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
1) ติดตามตรวจสอบปริมาณของสาร
2.1.2 การระบายทิ้ง (แผนสํารอง): อาจเกิดความ 1) น้ําจากกระบวนการผลิตทีไ่ มสามารถอัดกลับลง
หลุม ปริมาณ 53 – 295 บารเรล/วัน จะถูกสงไปยัง ปนเปอนในน้ําทีผ่ านระบบบําบัด
เปนพิษชนิดเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวติ ในน้ํา
ไดแก Total Hg, Total As, TPH
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ PLCPP กอนระบายลงสูท ะเล
เนื่องจากการปนเปอนจากสาร
บริเวณ PLCPP Sump Caisson
ไฮโดรคารบอนและสารเคมีอื่นๆ ในน้ําที่
เพื่อลดความเขมขนของ TPH, ปรอท และสารหนู
ในกรณีที่มีการสงน้ําไปบําบัดที่
ไมใหเกิน 40 ppm, 10 ppb และ 250 ppb
ระบายทิ้งลงสูทะเล
PLCPP
ตามลําดับ
2) การระบายน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดอยางดีแลว ตอง
มีกรรมวิธีในการระบายเพื่อใหเกิดการเจือจางได
อยางรวดเร็ว
3) การเลือกใชสารเคมีใดๆ จะตองทราบกรรมวิธีการ
จัดการที่ดีที่สุด
2.1.3 การระบายทิ้ง (แผนสํารอง): มีโลหะหนักที่ 1) บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําลังพัฒนา
กรรมวิธที ี่ดีที่สุดในการขจัดสารโลหะหนักออกจาก
เปนพิษตอสัตวหนาดิน โดยเฉพาะสาร
น้ําจากกระบวนการผลิต เพื่อประโยชนในการ
ปรอท
จัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการฯ
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบเพิ่มเติม
2.1.4 การระบายทิ้ง (แผนสํารอง): น้ําทะเล
ผลกระทบดานความขุน และคาบีโอดีที่เพิ่มสูงขึ้น
บริเวณโครงการอาจไดรับผลกระทบใน
จะอยูในขอบเขตที่จํากัดและจะถูกเจือจางอยาง
ลักษณะการเพิม่ ขึ้นของความขุน และ
รวดเร็ว
คาบีโอดี
ผลกระทบที่สําคัญ

มาตรการลดผลกระทบ
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
1) ใชถาดรองรับของเหลวในทุกพื้นที่ที่มจี ุดเชือ่ มถาย 1) ไมไดเสนอมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ
2) ใชระบบระบายแบบปดสําหรับสวนใดที่มีโอกาส
รั่วไหลโดยบังเอิญ
3) มีการรวบรวมของเหลวเพื่อนํากลับเขาสู
กระบวนการผลิตใหม
4) ใชระบบระบายแบบเปดใหสามารถรองรับ
ของเหลวจากการลางครั้งแรกได
มาตรการลดผลกระทบ

2.2 กระบวนการแยก
น้ํามันดิบ

2.2.1 มีความเปนไปไดบางจากการเกิดการ
รั่วไหลขนาดยอมของสารไฮโดรคารบอน
และสารเคมีอื่นๆ ตอสัตวหนาดิน

2.3 การทําความสะอาดและ
ลางทอลําเลียง น้ํามันดิบ

1) ไมไดเสนอมาตรการติดตาม
2.3.1 การรั่วไหลเล็กนอย (Minor leaks) ของสาร 1) จัดใหมีกระบะรองรับ (Drip pans) บอพัก
ตรวจสอบ
(Sumps) ระบบระบายน้ําทั้งแบบปดและเปด และ
ไฮโดรคารบอนและสารเคมี อาจสงผล
ภาชนะเก็บกักอืน่ ๆ เพื่อรองรับน้าํ มัน และสารเคมี
กระทบในดานความเปนพิษตอสัตวหนา
ในกรณีทเี่ กิดการรั่วไหล
ดิน
2) จัดใหมีการจัดการของเหลวที่รวั่ ไหลโดยวิธีตางๆ
ไดแก การรีไซเคิลโดยผาน Surface separation
equipment กําจัดโดยผานระบบบําบัดน้ําเสีย หรือ
ลําเลียงไปกําจัดบนฝง
3) ของเสียจากการ Pigging จะถูกลําเลียงไปกําจัด
บนฝง หรือโดยการทําใหรอน และ Redispersed

หนา E-30
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2.4 การระบายกาซสู
บรรยากาศ

ผลกระทบตอคุณภาพอากาศอาจเกิด ขึ้นไดจาก
แหลงตางๆดังตอไปนี้
2.4.1 กาซเสียจากการเผาไหมน้ํามันดีเซล ของ
เครื่องจักรกล การระบายกาซทิ้ง และไอ
ละอองตางๆ
2.4.2 กาซเสียจากการเผาไหมน้ํามันดีเซล เพื่อ
ผลิตพลังงานสําหรับการขุดเจาะ และเรือ
สนับสนุน
2.4.3 กาซเสียจากอุปกรณตางๆในกระบวนการ
ผลิตน้ํามัน ไดแกเครื่องสูบสารเคมี กาซที่
เกิดจากการรั่วซึมและการขนถายน้ํามัน
เปนตน

2.5 การปฏิบตั ิงานของเรือกัก
เก็บน้ํามันดิบ

2.5.1 การหกรั่วไหลเล็กนอยในระหวางการ
ปฏิบัติงาน โดยไฮโดรคารบอน และ
สารเคมีทรี่ ั่วไหล อาจกอใหเกิดความเปน
พิษตอคุณภาพน้าํ ทะเลและสิ่งมีชวี ิตตางๆ
ที่อาศัยอยูใ นบริเวณใกลเคียง

หนา E-31

มาตรการลดผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
1) ไมไดเสนอมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

1) เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีแผนการซอมบํารุงที่
ดี และมีมาตรการการดูแลรักษาที่ดี จะชวยลด
ผลกระทบดังกลาวลงได
2) การปฏิบัติการทุกอยางตองยึดถือแนวทางจัดการ
ที่กําหนดโดยบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
อยางเครงครัด
3) ปริมาณกาซที่จะถูกเผาทิ้งตองมีปริมาณนอยที่สุด
เนื่องจากเหตุผลทางดานเศรษฐศาสตรซึ่งตอง
พยายามเพิ่มปริมาณกาซที่ขายไดใหมีปริมาณมาก
ที่สุด
4) เปาหมายในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ยังอยูระหวางการพัฒนา
5) บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ใหการสนับสนุน
ชุมชนทองถิน่ ในการดําเนินโครงการชดเชยการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศ
การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา และโครงการปลูกปาเพิ่มเติม
1) ปฏิบัติงานดวยการยึดหลักการจัดการที่ดี รวมถึง 1) ติดตามตรวจสอบตะกอนดิน
การทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
รอบๆ PLEM (Oil export; ชื่อเดิม
2) เจาหนาที่ควบคุมการขนถายน้าํ มัน จะตองอยู
SPM3) โดยตรวจวัด grain size,
ประจําพื้นทีใ่ นขณะทีท่ ําการขนถายน้ํามัน และ
TOC, TPH, Total Hg และ Total
เจาหนาที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเขารวม
As (ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป)
สังเกตการณการปฏิบัติงาน
3) ในกรณีทเี่ กิดการหกรั่วไหลของน้ํามัน/สารเคมี
อื่นๆ บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะ
ดําเนินการจัดการ โดยปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉิน (Oil Spill Response Plan) อยาง
เครงครัด
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2.5.2 การชนกันของเรือในระหวางปฏิบัติงาน
กอใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน

2.6 การสิ้นสุดของโครงการ

2.6.1 การรั่วไหลของน้ํามัน กาซธรรมชาติเหลว
และสารเคมีตางๆ ลงสูทะเล กอใหเกิด
ผลกระทบชั่วคราวตอสิ่งมีชีวิตในน้าํ
2.6.2 การตกหลนของวัสดุอุปกรณตางๆ ลงสู
ทะเล กอใหเกิดการรบกวนทองทะเลและ
การฟุงกระจายของเศษดิน หิน สงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยของ
สัตวหนาดินและการขาด อากาศหายใจ

มาตรการลดผลกระทบ
4) เตรียมอุปกรณที่ใชกําจัดคราบน้ํามันไวบนเรือ
สนับสนุนในระหวางการขนถายน้าํ มัน
1) จะตองรายงานตําแหนงของเรือเก็บกักน้ํามัน ไป
ยังเจาหนาทีท่ ี่เกีย่ วของ เพื่อจัดพิมพเปนเอกสาร
เผยแพรใหแกผทู เี่ กี่ยวของ
2) มีเรือสนับสนุนประจําการขณะขนถาย
3) พื้นที่โครงการตั้งอยูนอกเสนทางเดินเรือ
1) เลือกใชสารเคมีที่มีความเปนพิษต่ําเพื่อลด
ผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1) ไมไดเสนอมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ

1) ไมไดนําเสนอมาตรการฯ เนือ่ งจากผลกระทบ
เกิดขึ้นชั่วคราวและเกิดเฉพาะที่ แตจะควบคุมให
มีการรบกวนพื้นทะเลนอยที่สุด

1) ไมไดนําเสนอมาตรการฯ เนือ่ งจากกิจกรรม
2.6.3 การใชเครือ่ งมือตางๆ ในการรื้อถอน
เกิดขึ้นชั่วคราว และไมมีการอนุญาตใหทําการ
โครงสรางของแทนผลิต กอใหเกิดเสียงดัง
ประมงในบริเวณนี้ และบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมการ
จํากัด จะใชเรือแจงใหออกจากพื้นที่ในกรณีพบวา
ดํารงชีวิตของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและปลา
มีการละเมิดแนวเขต
และการประมงได

หนา E-32
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3. กิจกรรมที่นอกเหนือการคาดหมาย
3.1 การรัว่ ไหลและหกลนของ 3.1.1 การรั่วไหลของน้ํามันกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสัตวหนาดิน และสิ่งมีชีวิตในทองทะเล
น้ํามันดิบขนาดใหญ
อื่นๆ การแพรกระจายของน้ํามันมี
ผลกระทบตอรัพยากรธรรมชาติอนื่ ๆ ที่
อยูในรัศมี รวมถึงอาจเกิดการสูญเสียชีวิต

3.2 การรัว่ ไหลขนาดยอม

หนา E-33

3.2.1 ไฮโดรคารบอนและสารเคมีที่รั่วไหล อาจ
กอใหเกิดความเปนพิษตอคุณภาพน้ํา
ทะเลและสิ่งมีชีวติ ตางๆ ที่อาศัยอยูใน
บริเวณใกลเคียง

มาตรการลดผลกระทบ
1) จําแนกพื้นทีแ่ หลงปโตรเลียมเปนพื้นที่แรงดันสูง
และแรงดันต่ํา
2) วางแผนการขุดเจาะรวมถึงการใชโคลนขุดเจาะ
และการออกแบบทอกรุ (casing) ใหเหมาะสม
3) ติดตั้งอุปกรณปองกันการระบายกาซ (Blowout
preventer stacks) ที่หัวหลุมเจาะ
4) ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉิน (Oil Spill Response
Plan) ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด เมื่อ
เกิดการหกรั่วไหลของน้ํามันขึ้น
5) หมั่นฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่หลุมเจาะอยางสม่ําเสมอ
1) จัดใหมถี าดรองรับ (Drip pans) ที่แทนขุดเจาะ
เพื่อรองรับน้ํามัน/สารเคมีทอี่ าจรั่วไหล
2) จัดใหมีคมู ือ/วิธีการปฏิบัติงานไวประจําบริเวณ
พื้นที่ทํางาน เพื่อลดปริมาณการใชน้ํามันหลอลื่น
และของเหลวอื่นๆใหเหลือนอยทีส่ ุดเทาที่จําเปน
3) วางแผนการทํางานอยางระมัดระวัง และ
สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด(Unocal's best
management practices)
4) การใชสารเคมีตา งๆ ตองใชกับทอแข็งเทานัน้
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
1) การติดตามตรวจสอบการรั่วไหล
ของน้ํามันดิบขนาดใหญเปนสวน
หนึ่งของแผนการจัดการการรั่วไหล
ของน้ํามัน การติดตามตรวจสอบ
ดังกลาวรวมถึงการตรวจสอบโดย
ใชสายตา

1) ไมไดเสนอมาตรการติดตามตรวจ
สอบ ยกเวนทีเ่ รือกักเก็บน้ํามันดิบ
ที่กําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบ
ความเขมขน ของ TPH ในตะกอน
ดินโดยการเก็บตัวอยาง ทุกๆ 3 ป
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3.3 การเกิดพายุและไตฝุน

หนา E-34

ผลกระทบที่สําคัญ

3.3.1 กอใหเกิดความเสียหายตอวัสดุอุปกรณ
อาจเกิดการหกรัว่ ไหลของน้ํามัน ทําให
เกิดความเปนพิษตอสัตวหนาดินและ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงการสูญเสียชีวิต

มาตรการลดผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

5) เจาหนาที่ควบคุมการขนถายน้าํ มันตองอยูประจํา
พื้นที่ ในขณะทีท่ าํ การขนถายน้ํามันดีเซลเขาสูถ ัง
เก็บกัก
6) ทําความสะอาดบริเวณทีม่ ีการปนเปอนน้ํามันใน
สวนของดาดฟาและทําการบําบัดกอนทีจ่ ะกําจัดทิง้
7) ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินของบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด เมื่อเกิดการรั่วไหลของน้ํามัน
ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบใหเหลือนอยที่สุด
1) ติดตามการเกิดพายุโดยใชบริการ
1) บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ใชบริการรายงาน
พยากรณอากาศจาก Marine
การพยากรณ สภาพอากาศประจําวันจาก Marine
Weather Services Pte. Ltd.
Weather Services Pte.Ltd. และสถานีตรวจอากาศบน
แทนผลิตสตูล
2) ปฏิบัติการตามแผนไตฝุนของบริษัทยูโนแคลไทย
แลนด จํากัด (Unocal Thailand's Typhoon
Contingency Plan) และมาตรฐานการปฏิบัติทาง
อุตสาหกรรมอื่นๆ อยางเครงครัดในกรณีเกิด
เหตุการณฉุกเฉินจากพายุ
3) ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินของบริษัทยูโนแคลไทย
แลนดจํากัด (Unocal Thailand's Emergency
Response Plan) อยางเครงครัดในกรณีเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉิน
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E.6.3 การเก็บตัวอยางสังคมสัตวหนาดินเพื่อศึกษาผลกระทบจากการขุดเจาะและน้ํา
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต
โดยทั่วไปผลกระทบจากแทนขุดเจาะจะพบไดภายในระยะหาง 100 เมตร จากแทน
ขุดเจาะ ทั้งนี้การเก็บตัวอยางที่ผานมาในบริเวณแทนอื่นๆ ที่อยูในอาวไทยตอนกลาง
ไมพบผลกระทบจากแทนที่มีตอโครงสรางชุมชนของตัวอยางที่เก็บในระยะ 250 เมตร
ขึ้นไป ดังนั้นจึงไมมีการกําหนดมาตรการเก็บตัวอยางสัตวหนาดินในแผนการติดตาม
ตรวจสอบของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2 เนื่องจากแผนการ
เก็บตัวอยาง อาจไมสามารถตรวจสอบผลกระทบอันเนื่องมาจากแทนขุดเจาะตอสังคม
สัตวหนาดินได
E.6.4 การเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อสัตวหนาดินเพื่อศึกษาผลกระทบของน้ําจาก
กระบวนการผลิต
การเก็บตัวอยางที่ผานมาในแหลงปลาทองและแหลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ความ
เขมขนในเนื้อเยื่อของสัตวหนาดินไมใชตัวบงชี้ที่ดีที่จะแสดงถึงผลกระทบจากแทนได
นอกจากนี้การตรวจวัดการสะสมในสิ่งมีชีวิต (Bioaccumulation) ที่ระดับความเขมขน
ตะกอนดิ น ที่ ต่ํ า ก็ ส ามารถทํ า ได อ ย า งจํ า กั ด จึ ง ไม มี ก ารกํ า หนดมาตรการในการ
ตรวจสอบเนื้ อ เยื่ อ สั ต ว ห น าดิ น ในแผนการติ ด ตามตรวจสอบของโครงการพั ฒ นา
น้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2

หนา E-35
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E.7 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพ
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพ (HIA) นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพของประชาชน อันเนื่องมา
จากโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุขภาพสําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลง
ปลาทองระยะที่ 2 ประกอบดวย:
• รายละเอียดของโครงการโดยยอ (รายละเอียดของโครงการไดแสดงไวใน
บทที่ 2 ของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม)
• รายชื่อและรายละเอียดของชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบทางสุขภาพ และ
ข อ มู ล สุ ข ภาพของชุ ม ชนนั้ น ๆ (รายละเอี ย ดได แ สดงไว ใ นรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม)
• การประเมินขอมูลสุขภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน (Existing
health data)

environmental

• การเสนอมาตรการลดผลกระทบ
• การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย
• แผนการติดตามตรวจสอบ
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ ใชเครื่องมือดังตอไปนี:้
• การสํารวจ และการปรึกษาหารือกับชุมชน
• การปรึกษาหารือกับผูประกอบการ ซึ่งไดแก บริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด รวมทั้งนายแพทยโชคชัย เคารพาพงษ หัวหนาแพทยของบริษัทฯ
• การปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทัง้ หมด ไดแก สาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา รวมไปถึงประชาชนที่อาศัยอยูในเกาะสมุย
และจังหวัดสงขลา
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E.7.1 การประเมินสภาพสุขภาพในปจจุบัน
ขอมูลสถิติทางดานสุขภาพ และการเจ็บปวยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี
สงขลา และเกาะสมุย แสดงใหเห็นวาอาการปวยโดยสวนใหญของประชาชนในพื้นที่
ดังกลาวเกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใตผิวหนัง และระบบกลามเนื้อและเนื้อเยือ่ เกี่ยวพัน และการเจ็บปวยของประชาชนใน
พื้นที่ดังกลาวมิไดเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะ
ที่ 1 ไดรับการอนุมัติในเดือนกันยายน 2544
และจากการวิเคราะหขอมูลสถิติทางดานสุขภาพและการเจ็บปวยของพนักงาน ของ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ทั้งที่ทํางานบนฝงและนอกฝง ณ แทนผลิตแตละ
แทน รวมทั้งแทนผลิตของโครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 1 พบวา
รอยละ 98 ของผูปวยมีอาการเจ็บปวยที่มิไดเกี่ยวของกับการทํางาน ในสวนของการ
เจ็บปวยจากการทํางานพบวาโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากการแพสารเคมีเปนโรคที่พบ
มากที่สุด และในป พ.ศ. 2545 ไมมีการรายงานการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ใน
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 ในสวนของโรคที่มิไดเกิดจากการ
ทํางาน พบวาการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน เปนโรคที่พบมากที่สุดคิดเปนรอยละ
20 นอกจากนีข้ อมูลในป 2545 ยังแสดงใหเห็นวาการเจ็บปวยของพนักงานบริษัทฯ
มิไดมีความผิดปกติใดๆ เมื่อเทียบกับประชาชนทั่วไป
บริษัทฯ ไดจัดทําโปรแกรมทีม่ ุงเนนดานสุขภาพสิ่งแวดลอมตางๆ อันประกอบดวย:
• โปรแกรมเฝาระวังเบนซีน
• โปรแกรมการวัดระดับปรอท
• โปรแกรมการมีสุขภาพดี
E.7.2 มาตรการลดผลกระทบ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดใชระบบการจัดการทางสุขภาพเขามากําหนด
เปาหมายและมาตรฐาน
รวมทั้งไดกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานสุขภาพ
(Health Performance Indicators, HPIs) ซึ่งใชในการวัด พัฒนา และตรวจสอบ
ความกาวหนาทางสุขภาพของพนักงาน
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดวางแผนการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบดานสุขภาพ
และความปลอดภัยไวอยางครบถวนสมบูรณ อันประกอบดวย
• โปรแกรมการเฝาระวังทางการแพทย
• โปรแกรมเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547
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• โปรแกรมสงเสริมการมีสุขภาพดีถวนหนา (WHIP)
• การฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูแ ละทักษะ
• การวางแผนการตรวจสอบและซอมบํารุง
• การสํารวจและวิเคราะหอุบัติการณ
• โปรแกรมหยุด – สํารวจ – ปฏิบัติการ - รายงาน (SOAR)
สาเหตุหลักที่กอใหเกิดอุบัติเหตุในสถานทีท่ ํางานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
คือ การขาดความรูและการกํากับดูแล บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีโปรแกรมเสริมสราง
ความรูและทักษะ ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญในการปองกันการเกิดอุบตั ิเหตุดังกลาว
ทั้งดานความรูทั่วไปและความรูที่เฉพาะเจาะจงกับพนักงานแตละคน โดยจะมีการ
ประเมินวาพนักงานแตละคนมีความจําเปนตองไดรับการอบรมดานใดบาง
E.7.3 การติดตามตรวจสอบ
ตารางที่ E-3 แสดงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ ที่เกี่ยวของกับการประเมิน
ความเสี่ยง ตลอดจนวิธีการติดตามตรวจสอบที่ใชในโครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลง
ปลาทองระยะที่ 2
ตารางที่ E-3
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและวิธีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ สําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
อันตรายหรือ
ผลกระทบที่
คาดวาจะเกิด
น้ํามันรั่วไหลหรือ
ไฟไหม (ทั้ง
รุนแรงและไม
รุนแรง)
เหตุการณเรือ
ชนกัน

ผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ
ตอสุขภาพ และ
ระดับความสําคัญ

ความถี่และ
ระยะเวลา

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ผลกระทบทางลบ และ
มีผลกระทบรุนแรง

อาวไทยเปนบริเวณที่มี
ความเสี่ยงเปนพิเศษ
รวมทั้งประชาชนที่เกาะ
สมุยและสุราษฎรธานี

มีความเปนไปไดที่จะ
เกิดผลกระทบใน
ระยะยาวและมี
ความถี่ต่ํา

ใชแผนการปองกัน ควบคุมการเกิด
น้ํามันรั่วไหล และมาตรการรองรับ
(SPCC) ในการบันทึกและติดตาม
ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํามัน
ไฟไหมหรือวิธีปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

ผลกระทบทางลบ และ
มีผลกระทบรุนแรง

อาวไทยเปนบริเวณที่มี
ความเสี่ยงเปนพิเศษ
รวมทั้งประชาชนที่เกาะ
สมุยและสุราษฎรธานี

มีความเปนไปไดที่จะ
ใช SPCC ในการบันทึกและติดตาม
เกิดผลกระทบใน
ตรวจสอบอุบัติการณตางๆ รวมทั้ง
ระยะยาวและมี
เหตุการณเรือชนกัน
ความถี่ต่ํา
การบาดเจ็บ การเจ็บปวย และ
อุบัติการณตางๆ จะถูกบันทึกและ
ความถี่ต่ํา
ติดตามตรวจสอบโดยบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด

สุขภาพและความ
มีทั้งผลกระทบ
ปลอดภัยของ
ทางบวกและทางลบ
พนักงาน
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ตารางที่ E-3
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและวิธีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ สําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
อันตรายหรือ
ผลกระทบที่
คาดวาจะเกิด

ผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ
ตอสุขภาพ และ
ระดับความสําคัญ

การระบายน้ําเสีย
และน้ําจาก
ไมมี
กระบวนการผลิต

ประชากร / พื้นที่
ที่มีความเสี่ยง

บริเวณโดยรอบแหลง
ปลาทอง

การระบายน้ํา
โคลนและเศษดิน
หินจากการ
ขุดเจาะ

ไมมีนัยสําคัญ

บริเวณโดยรอบแหลง
ปลาทอง

การระบายกาซ
ทิ้ง

ไมสามารถประเมินได

บรรยากาศโลก

มลพิษทางเสียง

ผลกระทบทางลบ

พนักงานบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด ซึ่ง
ทํางานบริเวณแหลง
ปลาทอง

การทิ้งขยะที่ไม
อันตราย

ผลกระทบเปนกลาง

ระบบนิเวศนบริเวณแหลง
ปลาทอง

ไตฝุนหรือพายุที่
มีความรุนแรง

ผลกระทบเปนกลาง

แหลงปลาทอง

การประมง

ผลกระทบเปนกลาง /
ผลกระทบทางลบ

ชาวประมง
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ความถี่และ
ระยะเวลา

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

การตรวจวัดความเขมขนของโลหะ
ในชวงเวลาที่มี
หนัก เชน ปรอทและสารหนู ตลอดจน
โครงการ / ความถี่สูง ความเขมขนของปโตรเลียม
ไฮโดรคารบอนทั้งหมด (TPH)
ทําการเก็บและวิเคราะหตัวอยางเพื่อหา
ขนาดและการกระจายตัว ของ
- ปริมาณปโตรเลียม ไฮโดรคารบอน
ทั้งหมด (TPH)
ในชวงเวลาที่มี
- ปริมาณอินทรียคารบอนทั้งหมด
โครงการ / ความถี่สูง
(TOC)
- โลหะตกคาง (ปริมาณปรอทและ
สารหนูทั้งหมด)
- ความหนาสะสมของเศษดินหิน
จากการขุดเจาะ
ไมมีการวางแผนการติดตาม
ในชวงเวลาที่มี
ตรวจสอบเนื่องจากไมคาดวาจะมี
โครงการ / ความถี่สูง
ผลกระทบ
ในชวงเวลาที่มีการ
กอสราง ดําเนินงาน ทําการทดสอบการไดยินกับพนักงาน
และชวงการรื้อถอน บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด วา
สิ่งกอสรางเมื่อสิ้นสุด เปนปกติ
โครงการ / ความถี่สูง
ทําการคัดแยกขยะและติดตาม
ในชวงเวลาที่มี
ตรวจสอบแหลงกําเนิดขยะเพื่อที่จะทํา
โครงการ / ความถี่
การทิ้งขยะที่ไมสามารถยอยสลายได
ปานกลาง
ตามธรรมชาติ ณ คลังพัสดุที่
เหมาะสมบนชายฝง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดใช
ในชวงเวลาที่มี
การพยากรณอากาศและสภาพทอง
โครงการ / ความถี่
ทะเลที่ทันตอเหตุการณ อีกทั้งสถานี
ประมาณ 1 ครั้งใน
อุตุนิยมวิทยาบทแทนผลิตกลางสตูล
รอบ 11 ป
ยังใหขอมูลดานพายุอยางสม่ําเสมอ
การติดตามตรวจสอบบริเวณหามเขา
ในชวงเวลาที่มี
ซึ่งเรือประมงที่ฝาฝนเขามาในเขต
โครงการ / ความถี่ต่ํา
ดังกลาวจะถูกไลออกไปโดยเรือขับไล
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E.7.4 บทสรุป
ผลกระทบทางสุขภาพตอชุมชนทองถิ่นนั้น ถือไดวาไมมีนัยสําคัญเนื่องจากชุมชนที่
ใกลที่สุดอยูหางจากโครงการมากกวา 100 กิโลเมตร ผลกระทบทางสุขภาพ
ตอพนักงานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ที่จะทํางานในโครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 นั้นก็มไิ ดเปนประเด็นสําคัญ (ยกเวนพนักงานที่
เกี่ยวของโดยตรงกับโครงการน้ํามันและกาซธรรมชาติในอาวไทย)
อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดมมี าตรการติดตามตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน เพื่อที่จะไดตรวจสอบ
และดําเนินการแกไขอยางทันทวงทีหากมีตัวบงชี้วามีผลกระทบทางสุขภาพที่
คาดไมถึงเกิดขึ้น นอกจากนี้ คาดวาโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
จะสงผลกระทบที่ไมมีนัยสําคัญ ทัง้ นี้เนือ่ งจากการบังคับใชมาตรการลดผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน
ตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมาโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 ได
ดําเนิ นการโดยปราศจากผลกระทบทางสุขภาพ และยั งไม มีการบาดเจ็ บจากการ
ทํางานเกิดขึ้น ในรอบป พ.ศ. 2545 การเจ็บปวยที่พบบอยในพนักงานของบริษัทฯ
นั้ น คล า ยคลึ ง กั บ ที่ พ บในประชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง เป น เครื่ อ งชี้ วั ด ว า การเจ็ บ ป ว ยของ
พนักงานมิไดมีความผิดปกติ หรือมีแนวโนมที่ผิดปกติแตอยางใดเมื่อเทียบกับ
ประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้บันทึกดานความปลอดภัยของบริษัทฯ ยังแสดงใหเห็น
วาความเสี่ยงที่เกิดกับพนักงาน และผูรับเหมาของโครงการฯ อยูในเกณฑที่ต่ํามาก
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E.8 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม (SIA) นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ
ผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวกและทางลบ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการ
พัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
กลุมผูมีโอกาสเกี่ยวของและ / หรือรับผลกระทบจากโครงการฯ จําแนกไดเปน 3 กลุม
ประกอบดวย:
• ชาวประมงในบริเวณอาวไทย ซึ่งเปนกลุม ที่มีโอกาสเขาใกลพื้นที่โครงการฯ
มากที่สุด
• ชุมชนที่อยูในบริเวณพื้นที่ชายฝงซึ่งอยูใกลกับโครงการฯ มากที่สุด และ
• ชุมชนที่อยูในบริเวณที่เปนฐานสงกําลังบํารุงมายังแทนผลิตน้ํามันดิบ ซึง่
ไดแก พื้นที่ดําเนินงานตางๆ ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ในพืน้ ที่
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การสุมตัวอยางผูนําชุมชนและตัวแทนชาวบานมีจํานวนทั้งสิ้น 332 คน จากกลุม
ประชากรเปาหมายเพื่อทําการสัมภาษณแบบตัวตอตัว ขอมูลหลักที่สามารถสรุปได
จากแบบสอบถามมีดังตอไปนี้
• ขอมูลดานสังคมและประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ จํานวนบุตรเกิดรอด
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา การนับถือศาสนา และการยาย
ถิ่น
• ขอมูลดานการประกอบอาชีพ ประกอบดวย ลักษณะการประกอบอาชีพใน
ปจจุบัน ขนาดพื้นที่ถอื ครอง รายได รายจาย ทรัพยสนิ และหนี้สิน
• ดานสาธารณสุข สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ประกอบดวย การเจ็บปวย
การรักษาพยาบาล การมีไฟฟาใช น้ําบริโภค อุปโภค และน้ําในการเกษตร
• ความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการ
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E.8.1 การประเมินสภาพทางสังคมในปจจุบัน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวาในปจจุบันไมมีปญหาดานสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ อยางไรก็ตามประชาชนบางสวนระบุวามีประเด็นปญหาดังตอไปนี้
• การจัดการขยะ
• การฟุงกระจายของฝุน ละออง
• คุณภาพน้ําบาดาล
เมื่อไดสอบถามประชาชนเกีย่ วกับบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด
และการ
ดําเนินการของบริษัทฯ ผูทไี่ ดรับการสัมภาษณสวนใหญ ไมเคยไดยินหรือรูเรื่อง
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2 ในสวนที่ทราบถึงโครงการดังกลาว
เชื่อวาโครงการจะกอใหเกิดประโยชนเนื่องจากสนองความตองการทรัพยากรพลังงาน
ของประเทศไทยในอนาคต
นอกจากนี้ ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 61) เห็นวาโครงการฯ ไมมี
ผลกระทบในทางบวกหรือลบตอตนเองและครอบครัว ในขณะที่ รอยละ 27 ยังไม
สามารถสรุปไดหรือไมมคี วามคิดเห็น และรอยละ 13 เห็นวามีผลกระทบในทางบวก
หรือลบ
ผูตอบแบบสอบถามที่เชื่อวาโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบทางบวก ไดคาดการณวา
โครงการจะกอใหเกิดการพัฒนา เชน การเพิ่มผลผลิตทางดานเกษตรกรรมตอไร การ
ลดคาใชจายในการทํางาน การเพิ่มรายได การเพิ่มมาตรฐานชีวิตโดยทั่วไป ดาน
ความเจริญของชุมชน การเพิ่มการจางงาน ดานความเอื้อเฟอเผือ่ แผที่มีอยูเดิมและ
ความผูกพันทีม่ ีตอชุมชนและเพื่อนบาน
ในสวนของผูตอบแบบสอบถามที่คาดวา โครงการจะกอใหเกิดผลกระทบทางลบนั้น
กลาววาอาจเกิดผลกระทบตอการประมง สุขภาพโดยทั่วไป คุณภาพอากาศและกลิ่น
ดานความสะอาดของน้ํากิน-น้ําใช การเดินเรือในบริเวณอาวไทย การสัญจรในบริเวณ
ใกลเคียง ฝุน ละอองและควันในพื้นทีช่ ุมชน และเสียงรบกวน
สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่สําคัญในชวงการกอสราง ชวงดําเนินการ
และชวงรื้อถอนสิ่งกอสรางเมือ่ สิ้นสุดโครงการนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมี
ความคิดเห็น หรือไมแนใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ผลการสํารวจในสวนนี้ประเมินไดวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอโครงการในระดับ
ปานกลาง หรือมีความรูสึกที่เปนกลางตอโครงการ กลาวคือมิไดเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยกับโครงการทั้งในระยะกอสราง ระยะดําเนินการ และระยะรื้อถอนสิ่งกอสรางเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ
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E.8.2 ผลกระทบ
ระยะกอสราง
ผลกระทบโดยรวม จากกิ จ กรรมในการก อ สร า งที่ มี ต อ สภาพเศรษฐกิ จ -สั ง คม
สาธารณสุข และทัศนคติ จะเกิดขึ้นชั่วคราว (เฉพาะชวงเวลาที่มีการกอสราง) และอยู
ในระดับต่ํา โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม เมื่อกิจกรรมในการกอสราง
แลวเสร็จ ผลกระทบเหลานี้ก็จะหมดไป ทั้งนี้ผลกระทบทางลบในดานทัศนคติเกิดขึ้น
เนื่องจากการเปรียบเทียบกับกรณีไมมีโครงการฯ
ระยะดําเนินการ
ผลกระทบโดยรวมจากการดําเนินโครงการทีม่ ีตอเศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุข และ
ทัศนคติและเปนผลกระทบระดับต่ํา
ระยะการรื้อถอนสิ่งกอสรางเมื่อสิ้นสุดโครงการ
การรื้อถอนสิ่งกอสรางเมื่อสิ้นสุดโครงการนัน้ คาดวามีผลกระทบในทางบวกระดับต่ํา
เมื่อเทียบกับสภาพปจจุบัน ในสวนของผลกระทบทางลบนัน้ คาดวาไมมีนัยสําคัญและ
เกิดในชวงระยะสั้นเทานั้น
E.8.3 มาตรการลดผลกระทบ
มาตรการลดผลกระทบที่ไดดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 1 จะดําเนินการครอบคลุมถึงโครงการฯ ระยะที่ 2 เพื่อลดผลกระทบ
ดานสังคมและสงเสริมทัศนคติของชุมชนทีม่ ีตอโครงการฯ โดยสรุปไดดังนี้
โครงการมวลชนสัมพันธ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดจัดใหมีโครงการมวลชนสัมพันธเพื่อเผยแพร
ขอมูลขาวสารตอสาธารณชน ซึง่ ครอบคลุมโครงการทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้ง
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2 ดวย โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก
ประชาชนทั่วไป หนวยงานที่มีอํานาจในทองถิน่ สื่อมวลชน ผูนําชุมชน กลุมที่ให
ความสนใจเปนพิเศษ ชุมชนที่ทําการประมง กลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยว และชุมชนที่
อาศัยอยูใกลกับหนวยงานของบริษัทฯที่อยูบ นฝง
รูปแบบของขอมูลที่เผยแพรมที ั้งคําแถลงการณสั้นๆ การใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน
และการใชใบปลิว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวของกับขอมูลดังตอไปนี้
• การเกิดขึ้นของปโตรเลียมและธรณีวิทยา
• การปฏิบัติการเกี่ยวกับการสํารวจและคําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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• การเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน
• ระบบ หัวขอ และมาตรการทางดานสิ่งแวดลอม
• สุขภาพอนามัย
• การจัดการความเสี่ยง
โครงการมวลชนสัมพันธจะไดรับตรวจสอบและทบทวนทุกสิ้นป เพื่อทําการปรับปรุง
สําหรับการดําเนินงานในปตอไป นอกจากนี้บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ได
กําหนดแผนระยะยาวสําหรับโครงการมวลชนสัมพันธไวดวย
การคมนาคมขนสง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดแจงอยางเปนทางการตอกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี และกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ทั้งขอมูลตําแหนงที่ตั้ง สัญญาณไฟเพื่อ
การเดินเรือ (Navigation lighting) คลื่นความถี่วิทยุ และอื่นๆ ทัง้ นีก้ ิจกรรมในการ
ขุดเจาะ ตําแหนง และชวงเวลาในการดําเนินการจะมีการปรับปรุงใหทนั สมัยและแจง
ตอหนวยงานดังกลาวเปนประจํา
การขนสงวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ระหวางทาเรือและแทนผลิตกลางทะเลจะ
หลี ก เลี่ ย งช ว งเวลาที่ มี ก ารจราจรทางน้ํ า คั บ คั่ ง รวมทั้ ง ดํ าเนิ น การตามมาตรการ
ดา นความปลอดภั ยเป น ประจํ าเพื่ อ เป น การลดความเสี่ย งตอ บุ ค คลากร เรื อ และ
สาธารณชน
การสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษ
ในชวงที่มีการกอสรางและภายหลังการกอสราง บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับการ
ปองกันการรั่วไหลของน้ํามันและการปลอยทิ้งน้ําจากการผลิตออกสูทะเล น้ําเสียจะ
ไดรับการบําบัดใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษย
และ
สัตวน้ํา
กิจกรรมที่กระทําในระหวางการบํารุงรักษาอุปกรณจะกระทําอยางระมัดระวังเพื่อให
มั่นใจไดวา จะมีผลกระทบจากเสียง ฝุน ละออง และการระบายควันนอยที่สุด และการ
คมนาคมขนสงของโครงการนัน้ จะไมกอใหเกิดความรําคาญกับชุมชนทองถิ่น
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การฟน ฟูพื้นที่โครงการ
ในชวงระหวางการรื้อถอนสิ่งกอสรางเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ เมื่อหมดสัมปทานหรือเมื่อ
สิ้นสุดการพัฒนาหลุมน้ํามันแลว บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะดําเนินการตาม
กฎหมายข อ กํ า หนดของประเทศไทย โดยจะใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมที่ มี อ ยู ใ น
ชวงเวลาที่ดําเนินการรื้อถอนนั้น
การสงเสริมดานอื่นๆ ตอชุมชนทองถิ่น
เมื่อมีการรับสมัครงาน บริษทั ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะใหโอกาสกับคนในทองถิน่
ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่ตั้งไวกอน
E.8.4 บทสรุป
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2 จะสงผลกระทบทางลบในระดับต่ํา
ในชวงกอสรางและดําเนินโครงการฯ โดยในชวงรื้อถอนโครงการฯจะสงผลกระทบ
ทางบวกในระดับต่ํา ผลกระทบในระดับนี้ เนื่องมาจากการที่โครงการฯตั้งอยูใน
อาวไทย หางจากชายฝงมากกวา 100 กิโลเมตร ทั้งนี้มาตรการลดผลกระทบทางดาน
สังคมและทัศนคติที่ดําเนินการอยูในปจจุบันสามารถครอบคลุมผลกระทบของ
โครงการฯ ระยะที่ 2 และจะดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป
มาตรการลดผลกระทบไดแกโครงการมวลชนสัมพันธ จะไดรับการติดตามตรวจสอบ
โดยเปนการติดตามตรวจสอบสําหรับโครงการอื่นๆที่กําลังดําเนินการอยูทั้งหมดของ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไมใชเฉพาะสําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลง
ปลาทองระยะที่ 2 เทานั้น การทบทวนและตรวจสอบเปนประจําเพื่อใหทราบถึง
ประสิทธิผลของโครงการฯ และประเด็นที่ชุมชนใหความสําคัญ ซึ่งจะทําใหบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด สามารถนําไปปรับปรุงโครงการมวลชนสัมพันธไดอยาง
ตอเนื่องและทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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