30 พฤศจิกายน 2547

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
เหตุผลในการจัดทํารายงานฯ
; เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เรื่องกําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานฯ
ประเภทโครงการ สํารวจ และ/หรือ ผลิตปโตรเลียม
 เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เรื่องกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัด
พ.ศ.
.
 เปนโครงการที่จัดทํารายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
เมื่อวันที่
. (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวของ)

.

 จัดทํารายงานฯ ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)
.
การอนุญาตโครงการ
; รายงานฯ นี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการอนุญาตจาก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กําหนดโดย พ.ร.บ. ปโตรเลียม พ.ศ. 2514
ประเภทที่/ขอที่/ลําดับที่
 รายงานฯ นี้จัดทําเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 โครงการนี้ไมตองยื่นขอรับอนุญาตจากหนวยราชการและไมตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
สถานภาพโครงการ (ระบุไดมากกวา 1 ขอ)
 กอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
 กําลังศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
; ยังไมไดกอสราง
 เริ่มกอสรางโครงการแลว (แนบรูปถาย/พรอมวันที่)
 ทดลองเดินเครื่องแลว
 เปดดําเนินการโครงการแลว
สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่
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.
.
.

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2 ของบริษทั ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
ในพืน้ ทีส่ มั ปทานปโตรเลียม หมายเลข 10, 10A และ 11
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ
พัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2 ของบริษทั ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ในพืน้ ทีส่ มั ปทานปโตรเลียม หมายเลข 10, 10A และ 11 มี
ดังนี้
1 มาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม โครงการพั ฒ นาน้ํ า มั น ดิ บ แหล ง ปลาทองระยะที่ 2
ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ในพื้นที่สัมปทานปโตรเลียม หมายเลข 10, 10A และ 11 ที่เสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2 (หนา 4-12)
2

มาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มโครงการพั ฒ นาน้ํ า มั น ดิ บ แหล ง ปลาทองระยะที่ 2
ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ในพื้นที่สัมปทานปโตรเลียม หมายเลข 10, 10A และ 11 ที่เสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2 (หนา 13-15) สรุปไดดังนี้
2.1 รายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอมรายป หรือในกรณีทมี่ กี ารดําเนินการ นําสงใหกรมเชื้อเพลิงธรรม
ชาติ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ไดแก
• การทดสอบน้าํ ชะ
• รายงานสิน
้ สุดการขุดเจาะ
• รายงานปริมาณน้าํ จากกระบวนการผลิต (Produced water)
• รายงานปริมาณน้าํ อัดกลับ
• รายงานปริมาณน้าํ ทีผ
่ า นการบําบัด
• รายงานปริมาณปรอท (Hg) สารหนู (As) และปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทัง้ หมด (TPH) ในน้าํ จากกระบวนการผลิตที่
ผานระบบบําบัด
2.2 รายงานสรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอมราย 3 ป นําสงใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ไดแก
• รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินบริเวณรอบๆ พืน
้ ทีอ่ ดั กลับ (PLWC)
• รายงานผลการติดตามตรวจสอบการสะสมสารพิษของปลาในบริเวณรอบๆ พืน
้ ทีอ่ ดั กลับ (PLWC)
• รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินบริเวณแทนหลุมผลิตระยะที่ 2 (PMD-06 และ REP-01) และพืน
้ ที่
อางอิง (YAREF)
• รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินบริเวณ PLEM (Oil Export, ชือ
่ เดิม SPM3)

ลงชื่อ .....................................................................................................................
วันที่ ....... / ....... / 2547
(นายไพโรจน กวียานันท)
ตําแหนง: ผูอํานวยการกลุมบริหารแหลงสตูล/ปลาทอง/ฟูนาน
เ จ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร : บ ริ ษั ท ยู โ

น แ ค ล ไ ท ย แ ล น ด จํ า กั ด

หนา 9

3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอมทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการผูช าํ นาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม ดานโครงการสํารวจและหรือผลิตปโตรเลียม (หนา 16-17)
•
•
•
•

ผลการตรวจวัดปริมาณ Cd, Cr, Cu, และ Pb ของตัวอยางน้าํ ที่ Sump Caisson ของแทน PLCPP
ผลการตรวจวัดปริมาณ Cd, Cr, Cu, Pb และ Ba ในตะกอนดินบริเวณแทน PMD-06 และ REP-01
ผลการตรวจวัดชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินบริเวณ PMD-06 และ REP-01
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าํ ทะเลบริเวณ PLCPP และ PLWC

ลงชื่อ .....................................................................................................................
วันที่ ....... / ....... / 2547
(นายไพโรจน กวียานันท)
ตําแหนง: ผูอํานวยการกลุมบริหารแหลงสตูล/ปลาทอง/ฟูนาน
เ จ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร : บ ริ ษั ท ยู โ

น แ ค ล ไ ท ย แ ล น ด จํ า กั ด
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รายละเอียดคํายอ
คํายอ
BOD

คําเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Biochemical oxygen demand

คําเต็ม (ภาษาไทย)
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสาร
อินทรีย

EIA

Environmental Impact Assessment

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

EYD-03

East Yala Development-03

พื้นที่พัฒนายะลาตะวันออก 3

PLCPP

Platong Central Processing Platform

แทนผลิตกลางแหลงปลาทอง

PLEM

Pipeline End Manifold

จุดเชื่อมตอปลายแนวทอ

PLOCPP

Platong Oil Central Processing Platform

แทนผลิตน้ํามันกลางแหลงปลาทอง

PLOCPP2 Platong Oil Central Processing Platform 2 แทนผลิตน้ํามันกลางแหลงปลาทอง แหงที่ 2
PLOD1

Platong Oil Development Phase 1

โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1

PLOD2

Platong Oil Development Phase 2

โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2

PLWC

Platong Wellhead C

แทนหลุมผลิตปลาทองซี

PMD-06

Plamuek Development-06

พื้นที่พัฒนาปลาหมึก 6

REP-01

Ranong East Prospect-01

พื้นที่เปาหมายที่ยังไมไดประเมินเชิงพาณิชยระนอง
ตะวันออก 1

SOC

Synthetics on cuttings

ปริมาณสารสังเคราะหบนเศษหินและเศษโคลนจาก
การขุดเจาะ

SPM

Soft Single-point mooring system

ทุนผูกลอยน้ํา

TOC

Total organic carbon

ปริมาณสารอินทรียคารบอนทั้งหมด

Total As

Total arsenic

ปริมาณสารหนูทั้งหมด

Total Hg

Total mercury

ปริมาณปรอททั้งหมด

TPH

Total petroleum hydrocarbon

ปริมาณปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด

YAREF

Yala reference site

จุดอางอิงยะลา

ลงชื่อ .....................................................................................................................
วันที่ ....... / ....... / 2547
(นายไพโรจน กวียานันท)
ตําแหนง: ผูอํานวยการกลุมบริหารแหลงสตูล/ปลาทอง/ฟูนาน
เ จ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร : บ ริ ษั ท ยู โ
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1.

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผล
ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า น้ํ า มั น ดิ บ แ ห ล ง ป ล า ท อ ง ร ะ ย ะ ที่ 2
ของบริษทั ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ในพืน้ ทีส่ มั ปทานปโตรเลียม หมายเลข 10, 10A และ11

กิจกรรม/ความเสี่ยง
มาตรการติดตามตรวจ
ผลกระทบที่สําคัญ
มาตรการลดผลกระทบ
อันตราย
สอบ
1. กิจกรรมที่ไดกําหนดแผนรองรับไวแลว
1.1 การสํารวจพื้นที่ 1.1.1 สงผลกระทบตอสัตวเลี้ยงลูก 1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ 1) ไมไดเสนอมาตรการติด
ตามตรวจสอบ
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดําเนินการใน
ดวยนมในทะเลและปลา
ระยะเวลาสั้นๆ และอยูในขอบเขตจํากัด
บริเวณพื้นที่สํารวจ
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ 1) ไมไดเสนอมาตรการติด
1.2 การวางแทนขุด 1.2.1 เสียงดังจากฐานขุดเจาะและ
ตามตรวจสอบ
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดําเนินการใน
เรือ อาจกระทบตอการดํารง
เจาะ และปฏิบัติการ
ระยะเวลาสั้นๆ และอยูในขอบเขตจํากัด
ชีวิตของสัตวน้ําได
ขุดเจาะ
1.2.2 กิจกรรมตางๆ ที่รบกวนตอพื้น 1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
ทองทะเล
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดําเนินการใน
ระยะเวลาสั้นๆ และอยูในขอบเขตจํากัด
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
1.2.3 อุปสรรคตอกิจกรรมการ
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดําเนินการใน
ประมงทะเลบริเวณพื้นที่ขุด
ระยะเวลาสั้นๆ และกิจกรรมการประมง
เจาะ
ทั้งหมดอยูนอกขอบเขตดําเนินการของ
โครงการ (Exclusion Zone)
1.2.4 อุบัติเหตุการชนกันระหวางเรือ 1) ประกาศบังคับหามรุกล้ําเขตดําเนินการ
(Exclusion Zone)
และแทนขุดเจาะ อาจจะเกิด
ความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน
1) การติดตามตรวจสอบ
1) ใชน้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ําเปนสวน
1.3.1 อาจเกิดความเปนพิษชนิด
1.3 การทิ้งเศษดิน
ตะกอนดิน โดยตรวจวัด
ประกอบหลัก (WBM) สําหรับการขุด
เฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
หิน และน้ําโคลน
Grain size, TOC, TPH,
เจาะในชั้นบนกอนถึงแหลงเก็บกักน้ํามัน
ในบริเวณที่เกิดการปนเปอน
จากการขุดเจาะ
Total Hg, Total As, ความ
และใชน้ําโคลนขุดเจาะที่มีสารสังเคราะห
จากการใชโคลนขุดเจาะชนิด
หนาที่สะสมอยู (ขอมูลฐาน
ที่มีความเปนพิษต่ํา (Low toxicity SDF)
SDF
และทุกๆ 3 ป) ที่แทนหลุม
ในการขุดเจาะชั้นเก็บกักน้ํามัน
ผลิตระยะที่ 2 (PMD-06
2) ใชเทคนิคการขุดเจาะแบบหลุมแคบ เพื่อ
และ REP-01)และจุดอาง
ลดปริมาณการใชน้ําโคลน และเศษดิน
อิงยะลา (YAREF)
หินที่เหลือทิ้งจากหลุมเจาะนอยที่สุด
3) กําหนดวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้ง
พัฒนาเครื่องมือควบคุมแทนขุดเจาะให
ควบคุมเศษวัสดุสังเคราะหใหมีปริมาณ
นอยที่สุด

กิจกรรม/ความเสี่ยง
อันตราย

ผลกระทบที่สําคัญ

มาตรการลดผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจ
สอบ

1.3.2 เศษดิน หิน และโคลน อาจสง 1) ใชระบบควบคุมของแข็งเพื่อควบคุม
ปริมาณเศษดิน หิน ที่จะทิ้งลงสูทองทะเล
ผลกระทบตอแหลงที่อยูอาศัย
ใหมปี ริมาณนอยที่สุด และใชเทคนิคขุด
ของสัตวหนาดิน และทําให
เจาะแบบหลุมแคบเพื่อลดปริมาณเศษดิน
เกิดการขาดอากาศหายใจ
หิน และน้ําโคลนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะชวยลด
ขอบเขตพื้นทองทะเลที่ไดรับผลกระทบ
ใหนอยลง
1.3.3 ปญหาความขุนที่เพิ่มสูงขึ้นที่มี 1) ขจัดความขุนโดยทําใหของเหลวที่ปลอย
ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ทิ้งกระจายไปอยางรวดเร็ว
1) ขยะสวนใหญจะถูกลําเลียงขึ้นฝงเพื่อการ 1) ไมไดเสนอมาตรการติด
1.4.1 ขยะที่เผาไหมไดจะถูกกําจัด
1.4 การกําจัดของ
ตามตรวจสอบ
กําจัด และขยะที่ตองเผามีปริมาณนอย
โดยการเผา และอาจมีผล
เสียที่ไมเปนพิษ
ใชเวลาสั้นในการเผา
กระทบตอคุณภาพอากาศ
1) เศษอาหารที่ถูกทําใหเปอยยุยจะถูกสัตว
1.4.2 การทิ้งสิ่งปฏิกูล และเศษ
น้ําบริโภคอยางรวดเร็ว
อาหาร ที่ถูกทําใหเปอยยุยลง
2) เศษอาหารจะยอยสลายตามธรรมชาติใน
ทะเลอาจเปนผลกระทบชั่ว
เวลาอันสั้น
คราวโดยทําใหน้ําขุน และทํา
3) สิ่งปฏิกูลจะตองไดรับการบําบัดกอน
ใหปริมาณออกซิเจนลดลง
ระบายทิ้ง
อยางไมมีนัยสําคัญ
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
1.4.3 ของเสียที่เปนน้ําผานการ
เนื่องจากน้ําที่ระบายทิ้งมีปริมาณนอย
บําบัดและจํากัดปริมาณให
และเจือจางในทะเลไดอยางรวดเร็ว
นอยที่สุด อาจมีความเปน
พิษตอสัตวน้ํา
1) คนงานที่ปฏิบัติงานตองไดรับการแนะนํา 1) ไมไดเสนอมาตรการติด
1.5 การเคลื่อนยาย 1.5.1 มลสารและของเสียจากการ
ตามตรวจสอบ
จากบุคคลที่มีประสบการณและผูที่ผาน
ลางและทําความสะอาดเครื่อง
แทนขุดเจาะ การ
การฝกหัดในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
จักร อาจมีผลกระทบตอคุณ
เตรียมหลุมสําหรับ
กรณีเกิดการรั่วไหล (Spill Response
ภาพอากาศและมีสารมลพิษ
การผลิตและการติด
Plan) อยางสม่ําเสมอ
ลงสูน้ําได
ตั้งแทนผลิตยอย
2) วัสดุทุกชนิดตองไดรับการจัดเก็บและ
ปองกันไวในถังชนิดพิเศษ สําหรับการนํา
ไปบําบัดหรือกําจัดในอนาคต
3) ใชกรรมวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ
ภาพดีที่สุด
1.5.2 การใชเครื่องจักรกล สารเคมี 1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากมีการกันแนวเขตดําเนินการ
หรือวัตถุระเบิดในการตัด อาจ
ของโครงการ และไมอนุญาตใหทํากิจ
จะมีผลกระทบตอกิจกรรม
กรรมการประมงภายในแนวเขตดังกลาว
ของการประมงได

กิจกรรม/ความเสี่ยง
อันตราย

1.6 การวางทอ
ลําเลียงใตทะเล

ผลกระทบที่สําคัญ

มาตรการลดผลกระทบ

1.5.3 กิจกรรมทั่วไปและการตกหลน
ของวัสดุหรืออุปกรณโดยอุบัติ
เหตุอาจกอใหเกิดการรวบ
กวนพื้นทองทะเล ซึ่งสงผลตอ
แหลงอาศัยหรือแหลงหากิน
ของสัตวหนาดินและอาจกอ
ใหเกิดการขาดอากาศหายใจ
ของสัตวน้ําในบริเวณที่มีกิจ
กรรมนี้ และจะเกิดผลกระทบ
ทางบวกในระยะยาวคือเกิด
แหลงที่อยูอาศัยใหมของสัตว
น้ําในบริเวณโครงสรางสวน
ฐานของแทน
1.6.1 กิจกรรมทัว่ ไปและการตกหลน
ของวัสดุหรืออุปกรณขนาดใหญ
โดยอุบตั เิ หตุ อาจกอใหเกิดการ
รวบกวนพืน้ ทองทะเล ซึง่ สงผล
ตอแหลงอาศัยหรือแหลงหากิน
ของสัตวหนาดิน และอาจกอให
เกิดการขาดอากาศหายใจของ
สัตวนา้ํ ในบริเวณทีม่ กี จิ กรรมนี้
1.6.2 เสียงดังอาจมีผลกระทบตอกิจ
กรรมการประมง และกิจกรรม
ของปลา และสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมในพื้นที่ได

1) กิจกรรมการดําเนินการในชวงขุดเจาะ
คอนขางสั้น จึงไมไดเสนอมาตรการลด
ผลกระทบรองรับ และการจัดการเศษดิน
หิน และน้ําโคลน จากการขุดเจาะจะถูก
ทิ้งไวในบริเวณพื้นที่เพื่อลดการรบกวน
สารปนเปอนที่เหลืออยูในน้ําโคลน
2) หลังจากการสิ้นสุดโครงการ จะทําการ
สํารวจทองทะเลเพื่อตรวจหาวัสดุหรือ
อุปกรณขนาดใหญที่ตกหลน และทําการ
กูขึ้นมานําไปกําจัดตอไป

มาตรการติดตามตรวจ
สอบ

1) ไมไดเสนอมาตรการติด
1) กิจกรรมการดําเนินการวางทอลําเลียง
ตามตรวจสอบ
คอนขางสั้น จึงไมไดเสนอมาตรการลด
ผลกระทบรองรับ อยางไรก็ตามโครงการ
จะมีการดําเนินการอยางระมัดระวัง เพื่อ
ลดการรบกวนพื้นทองทะเลใหนอยที่สุด
2) จะทําการสํารวจทองทะเลเพื่อตรวจหา
วัสดุหรืออุปกรณขนาดใหญที่ตกหลน
และทําการกูขึ้นมานําไปกําจัดตอไป
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ 1) ไมไดเสนอมาตรการติด
ตามตรวจสอบ
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาว มีระยะเวลา
ดําเนินการที่สั้น และกิจกรรมการประมง
สามารถทําไดเฉพาะนอกเขตดําเนินการ
ของโครงการ

กิจกรรม/ความเสี่ยง
มาตรการติดตามตรวจ
ผลกระทบที่สําคัญ
มาตรการลดผลกระทบ
อันตราย
สอบ
1) ไมไดเสนอมาตรการติด
1.7 การกอสรางและ 1.7.1 กิจกรรมทั่วไปและการตกหลน 1) กิจกรรมการดําเนินการวางทอลําเลียง
คอนขางสั้น และมีขอบเขตจํากัด จึงไมได ตามตรวจสอบ
ของวัสดุหรืออุปกรณขนาด
ติดตั้งแทนผลิตน้ํา
เสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ อยาง
ใหญ โดยอุบัติเหตุอาจกอให
มันกลาง
ไรก็ตาม โครงการฯ จะมีการดําเนินการ
เกิดการรวบกวนพื้นทองทะเล
(PLOCPP2) และ
อยาง ระมัดระวังเพื่อลดการรบกวนพื้น
ซึ่งสงผลตอแหลงอาศัยหรือ
ทางเดินเชื่อมไปยัง
ทองทะเลใหนอยที่สุด
แหลงหากินของสัตวหนาดิน
PLCPP
2) จะทําการสํารวจทองทะเลเพื่อตรวจหา
และอาจกอใหเกิดการขาด
วัสดุหรืออุปกรณขนาดใหญที่ตกหลน
อากาศหายใจของสัตวน้ําใน
และทําการกูขึ้นมานําไปกําจัดตอไป
บริเวณที่มีกิจกรรมนี้ แตจะ
เกิดผลกระทบทางบวกใน
ระยะยาว คือเกิดแหลงที่อยู
อาศัยใหมของสัตวน้ําใน
บริเวณโครงสรางสวนฐาน
ของแทน
1.7.2 อุปสรรคตอกิจกรรมการ
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
ประมงทะเล บริเวณพื้นที่กอ
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาว มีระยะเวลา
สราง
ดําเนินการที่สั้น และกิจกรรมการประมง
สามารถทําไดเฉพาะนอกเขตดําเนินการ
ของโครงการ
1.7.3 เสียงดังอาจมีผลกระทบตอกิจ 1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวมีระยะเวลา
กรรมการประมง และกิจกรรม
ดําเนินการที่สั้น
ของปลา และสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมในพื้นที่ได
1.7.4 การใชเครื่องจักรกล สารเคมี 1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวมีระยะเวลา
หรือวัตถุระเบิดอาจมีผล
ดําเนินการที่สั้น และกิจกรรมการประมง
กระทบตอกิจกรรมของการ
สามารถทําไดเฉพาะนอกเขตดําเนินการ
ประมง และกิจกรรมของปลา
ของโครงการ
และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมใน
พื้นที่ได

กิจกรรม/ความเสี่ยง
ผลกระทบที่สําคัญ
อันตราย
2. การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ํามันดิบ
2.1.1 การอัดกลับ (วิธีการหลัก): ไม
2.1 การระบายน้ํา
มีผลกระทบ
จากกระบวนการ
ผลิต-การอัดกลับลง
หลุม (วิธีการหลัก)/
การระบายทิ้ง (แผน
สํารอง)

2.1.2 การระบายทิ้ง (แผนสํารอง):
อาจเกิดความเปนพิษชนิด
เฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
เนื่องจากการปนเปอนจาก
สารไฮโดรคารบอนและสาร
เคมีอื่นๆ ในน้ําที่ระบายทิ้งลง
สูทะเล

มาตรการลดผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจ
สอบ

1) น้ําจากกระบวนการผลิต จะตองแยกน้ํา 1) บันทึกคาเฉลี่ยของ
ปริมาณน้ําจากการผลิตที่
มันปนเปอนออกกอนทําการอัดกลับลง
เกิดขึ้น ปริมาณน้ําที่อัด
หลุม หรือระบายลงสูทะเล
กลับลงหลุมทุกวัน และ
2) ประสิทธิภาพในการอัดกลับลงหลุมในป
ปริมาณน้ําที่สงไปยังระบบ
แรก (2548) และหลังจากป 2554 ไมต่ํา
บําบัดที่ PLCPP ในกรณีที่
กวา 95% ของปริมาณน้ําจากกระบวน
ไมสามารถอัดน้ํากลับลง
การผลิตของโครงการ PLOD2 โดย
หลุมได
ระหวางป 2549 -2553 ประสิทธิภาพใน
2) ติดตามตรวจสอบตะกอน
การอัดน้ําอยูระหวาง 96 -100% ของ
ดิน รอบๆ บริเวณที่อัดน้ํา
ปริมาณน้ําจากกระบวนการผลิต ดังแสดง
กลับ (PLWC) ไดแก grain
รายละเอียดในตารางที่ 1-1
size, TOC, TPH, Total
3) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบเนื่อง
Hg และ Total As (ขอมูล
จากคาดวาจะไมมีผลกระทบหากทําการ
พื้นฐานและทุกๆ 3 ป) เมือ่
อัดกลับลงหลุม
มีการเปลี่ยนตําแหนงของ
การอัดกลับ ตําแหนงของ
การติดตามตรวจสอบก็จะ
ยายตามไปดวย
3) จําแนกชนิด วัดความยาว
น้ําหนัก วิเคราะหปริมาณ
ปรอทในเนื้อเยื่อปลา ใน
บริเวณรอบๆ พื้นที่อัดกลับ
(PLWC) (ขอมูลพื้นฐาน
และทุกๆ 3 ป)
1) ติดตามตรวจสอบปริมาณ
1) น้าํ จากกระบวนการผลิตทีไ่ มสามารถอัด
ของสารปนเปอนในน้ําที่
กลับลงหลุม ปริมาณ 53 – 295 บารเรล/วัน
ผานระบบบําบัด ไดแก
จะถูกสงไปยังระบบบําบัดน้าํ เสียที่ PLCPP
Total Hg, Total As, TPH
กอนระบายลงสูท ะเล เพือ่ ลดความเขมขน
บริเวณ PLCPP Sump
ของ TPH, ปรอท และสารหนู ไมใหเกิน 40
Caisson ในกรณีที่มกี ารสง
ppm, 10 ppb และ 250 ppb ตามลําดับ
น้ําไปบําบัดที่ PLCPP
2) การระบายน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดอยางดี
แลว ตองมีกรรมวิธีในการระบายเพื่อให
เกิดการเจือจางไดอยางรวดเร็ว
3) การเลือกใชสารเคมีใดๆ จะตองทราบ
กรรมวิธีการจัดการที่ดีที่สุด

กิจกรรม/ความเสี่ยง
อันตราย

2.2 กระบวนการ
แยกน้ํามันดิบ

2.3 การทําความ
สะอาดและลางทอ
ลําเลียง น้ํามันดิบ

ผลกระทบที่สําคัญ

มาตรการลดผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจ
สอบ

2.1.3 การระบายทิ้ง (แผนสํารอง): มี 1) บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําลัง
พัฒนากรรมวิธีที่ดีที่สุดในการขจัดสาร
โลหะหนักที่เปนพิษตอสัตว
โลหะหนักออกจากน้ําจากกระบวนการ
หนาดิน โดยเฉพาะสารปรอท
ผลิต เพื่อประโยชนในการจัดการสิ่งแวด
ลอมในพื้นที่โครงการฯ
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบเพิ่ม
2.1.4 การระบายทิ้ง (แผนสํารอง):
เติม ผลกระทบดานความขุน และคาบีโอดี
น้ําทะเลบริเวณโครงการอาจ
ที่เพิ่มสูงขึ้นจะอยูในขอบเขตที่จํากัดและ
ไดรับผลกระทบในลักษณะ
จะถูกเจือจางอยางรวดเร็ว
การเพิ่มขึ้นของความขุน และ
คาบีโอดี
2.2.1 มีความเปนไปไดบางจากการ 1) ใชถาดรองรับของเหลวในทุกพื้นที่ที่มีจุด 1) ไมไดเสนอมาตรการติด
ตามตรวจสอบ
เกิดการรั่วไหลขนาดยอมของ
เชื่อมถาย
สารไฮโดรคารบอน และสาร 2) ใชระบบระบายแบบปดสําหรับสวนใดที่มี
โอกาสรั่วไหลโดยบังเอิญ
เคมีอื่นๆ ตอสัตวหนาดิน
3) มีการรวบรวมของเหลวเพื่อนํากลับเขาสู
กระบวนการผลิตใหม
4) ใชระบบระบายแบบเปดใหสามารถรอง
รับของเหลวจากการลางครั้งแรกได
1) จัดใหมีกระบะรองรับ (Drip pans) บอพัก 1) ไมไดเสนอมาตรการติด
2.3.1 การรั่วไหลเล็กนอย (Minor
ตามตรวจสอบ
(Sumps) ระบบระบายน้ําทั้งแบบปดและ
leaks) ของสาร
เปด และภาชนะเก็บกักอื่นๆ เพื่อรองรับ
ไฮโดรคารบอนและสารเคมี
น้ํามัน และสารเคมีในกรณีที่เกิดการรั่ว
อาจสงผลกระทบในดานความ
ไหล
เปนพิษตอสัตวหนาดิน
2) จัดใหมีการจัดการของเหลวที่รั่วไหลโดย
วิธีตางๆ ไดแก การรีไซเคิลโดยผาน
Surface separation equipment กําจัด
โดยผานระบบบําบัดน้ําเสีย หรือลําเลียง
ไปกําจัดบนฝง
3) ของเสียจากการ Pigging จะถูกลําเลียง
ไปกําจัดบนฝง หรือโดยการทําใหรอน
และ Redispersed

กิจกรรม/ความเสี่ยง
ผลกระทบที่สําคัญ
อันตราย
2.4 การระบายกาซสู ผลกระทบตอคุณภาพอากาศอาจ
เกิด ขึ้นไดจากแหลงตางๆดังตอไปนี้
บรรยากาศ
2.4.1 กาซเสียจากการเผาไหมน้ํามัน
ดีเซลของเครื่องจักรกล การ
ระบายกาซทิ้ง และไอละออง
ตางๆ
2.4.2 กาซเสียจากการเผาไหมน้ํามัน
ดีเซลเพื่อผลิตพลังงานสําหรับ
การขุดเจาะ และเรือสนับสนุน
2.4.3 กาซเสียจากอุปกรณตางๆใน
กระบวนการผลิตน้ํามัน ไดแก
เครื่องสูบสารเคมี กาซที่เกิด
จากการรั่วซึมและการขน
ถายน้ํามัน เปนตน

2.5 การปฏิบัติงาน
ของเรือกักเก็บน้ํา
มันดิบ

มาตรการลดผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจ
สอบ
1) ไมไดเสนอมาตรการติด
ตามตรวจสอบ

1) เลือกใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม มีแผนการ
ซอมบํารุงทีด่ ี และมีมาตรการการดูแลรักษา
ทีด่ ี จะชวยลดผลกระทบดังกลาวลงได
2) การปฏิบัติการทุกอยางตองยึดถือแนว
ทางจัดการที่กําหนดโดยบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด อยางเครงครัด
3) ปริมาณกาซทีจ่ ะถูกเผาทิง้ ตองมีปริมาณ
นอยทีส่ ดุ เนือ่ งจากเหตุผลทางดานเศรษฐ
ศาสตรซงึ่ ตองพยายามเพิม่ ปริมาณกาซที่
ขายไดใหมปี ริมาณมากทีส่ ดุ
4) เปาหมายในการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก ยังอยูร ะหวางการพัฒนา
5) บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ใหการ
สนับสนุนชุมชนทองถิ่น ในการดําเนิน
โครงการชดเชยการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศ
การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา และโครงการปลูก
ปาเพิ่มเติม
1) ติดตามตรวจสอบตะกอน
1) ปฏิบตั งิ านดวยการยึดหลักการจัดการทีด่ ี
2.5.1 การหกรั่วไหลเล็กนอยใน
ดิน รอบๆ PLEM (Oil
รวมถึงการทําความสะอาดอยางสม่าํ เสมอ
ระหวางการปฏิบัติงาน โดย
export; ชื่อเดิม SPM3)
ไฮโดรคารบอน และสารเคมีที่ 2) เจาหนาที่ควบคุมการขนถายน้ํามัน จะ
โดยตรวจวัด grain size,
ตองอยูประจําพื้นที่ ในขณะที่ทําการขน
รั่วไหล อาจกอใหเกิดความ
TOC, TPH, Total Hg และ
ถายน้ํามัน และเจาหนาที่ของกรมเชื้อ
เปนพิษตอคุณภาพน้ําทะเล
Total As (ขอมูลพื้นฐาน
เพลิงธรรมชาติเขารวมสังเกตการณการ
และสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อาศัยอยู
และทุกๆ 3 ป)
ปฏิบัติงาน
ในบริเวณใกลเคียง
3) ในกรณีทเี่ กิดการหกรัว่ ไหลของน้าํ มัน/สาร
เคมีอนื่ ๆ บริษทั ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
จะดําเนินการจัดการ โดยปฏิบตั กิ ารตามแผน
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน (Oil Spill Response
Plan) อยางเครงครัด
4) เตรียมอุปกรณทใี่ ชกาํ จัดคราบน้าํ มันไวบน
เรือสนับสนุนในระหวางทําการขนถายน้าํ มัน
2.5.2 การชนกันของเรือในระหวาง 1) จะตองรายงานตําแหนงของเรือเก็บกัก
น้ํามันไปยังเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อจัด
ปฏิบัติงาน กอใหเกิดการสูญ
พิมพเปนเอกสารเผยแพรใหแกผูที่เกี่ยว
เสียชีวิตและทรัพยสิน
ของ
2) มีเรือสนับสนุนประจําการขณะขนถาย
3) พื้นที่โครงการตั้งอยูนอกเสนทางเดินเรือ

กิจกรรม/ความเสี่ยง
มาตรการติดตามตรวจ
ผลกระทบที่สําคัญ
มาตรการลดผลกระทบ
อันตราย
สอบ
1) เลือกใชสารเคมีที่มีความเปนพิษต่ําเพื่อ 1) ไมไดเสนอมาตรการติด
2.6.1 การรั่วไหลของน้ํามัน กาซ
2.6 การสิ้นสุดของ
ลดผลกระทบ
ตามตรวจสอบ
ธรรมชาติเหลว และสารเคมี
โครงการ
ตางๆ ลงสูทะเล กอใหเกิดผล
กระทบชั่วคราวตอสิ่งมีชีวิตใน
น้ํา
2.6.2 การตกหลนของวัสดุอุปกรณ 1) ไมไดนําเสนอมาตรการฯ เนื่องจากผล
กระทบเกิดขึ้นชั่วคราวและเกิดเฉพาะที่
ตางๆ ลงสูทะเล กอใหเกิด
แตจะควบคุมใหมีการรบกวนพื้นทะเล
การรบกวนทองทะเลและการ
นอยที่สุด
ฟุงกระจายของเศษดิน หิน
สงผลกระทบตอการเปลี่ยน
แปลงที่อยูอาศัยของสัตวหนา
ดิน และการขาด อากาศ
หายใจ
2.6.3 การใชเครื่องมือตางๆ ในการ 1) ไมไดนําเสนอมาตรการฯ เนื่องจากกิจ
กรรมเกิดขึ้นชั่วคราว และไมมีการ
รื้อถอนโครงสรางของแทน
อนุญาตใหทําการประมงในบริเวณนี้ และ
ผลิต กอใหเกิดเสียงดัง ซึ่ง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะใชเรือ
อาจสงผลกระทบตอพฤติ
แจงใหออกจากพื้นที่ในกรณีพบวามีการ
กรรมการดํารงชีวิตของสัตว
ละเมิดแนวเขต
เลี้ยงลูกดวยนมและปลา และ
การประมงได
3. กิจกรรมที่นอกเหนือการคาดหมาย
1) การติดตามตรวจสอบการ
1) จําแนกพื้นที่แหลงปโตรเลียมเปนพื้นที่
3.1 การรั่วไหลและ 3.1.1 การรั่วไหลของน้ํามันกอให
รั่วไหลของน้ํามันดิบขนาด
แรงดันสูงและแรงดันต่ํา
เกิดผลกระทบตอสัตวหนาดิน
หกลนของน้ํามันดิบ
ใหญเปนสวนหนึ่งของแผน
และสิ่งมีชีวิตในทองทะเลอื่นๆ 2) วางแผนการขุดเจาะรวมถึงการใชโคลน
ขนาดใหญ
ขุดเจาะ และการออกแบบทอกรุ (casing) การจัดการการรั่วไหลของ
การแพรกระจายของน้ํามันมี
น้ํามัน การติดตามตรวจ
ใหเหมาะสม
ผลกระทบตอรัพยากรธรรม
สอบ ดังกลาวรวมถึงการ
3) ติดตัง้ อุปกรณปอ งกันการระบายกาซ
ชาติอื่นๆ ที่อยูในรัศมี รวม
ตรวจสอบโดยใชสายตา
(Blowout preventer stacks) ทีห่ วั หลุมเจาะ
ถึงอาจเกิดการสูญเสียชีวิต
4) ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉิน (Oil Spill
Response Plan) ของบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด เมื่อเกิดการหกรั่วไหล
ของน้ํามันขึ้น
5) หมั่นฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการควบ
คุมการปฏิบัติงานที่หลุมเจาะ อยาง
สม่ําเสมอ

กิจกรรม/ความเสี่ยง
มาตรการติดตามตรวจ
ผลกระทบที่สําคัญ
มาตรการลดผลกระทบ
อันตราย
สอบ
1) ไมไดเสนอมาตรการติด
3.2 การรั่วไหลขนาด 3.2.1 ไฮโดรคารบอนและสารเคมีที่ 1) จัดใหมีถาดรองรับ (Drip pans) ที่แทน
ตามตรวจสอบ ยกเวนที่เรือ
ขุดเจาะ เพื่อรองรับน้ํามัน / สารเคมีที่
รั่วไหล อาจกอใหเกิดความ
ยอม
กักเก็บน้ํามันดิบ ที่กําหนด
อาจรั่วไหล
เปนพิษตอคุณภาพน้ําทะเล
ใหมีการติดตามตรวจสอบ
และสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อาศัยอยู 2) จัดใหมีคูมือ/วิธีการปฏิบัติงานไวประจํา
ความเขมขน ของ TPH ใน
บริเวณพื้นที่ทํางาน เพื่อลดปริมาณการ
ในบริเวณใกลเคียง
ตะกอนดินโดยการเก็บตัว
ใชน้ํามันหลอลื่นและของเหลวอื่นๆให
อยาง ทุกๆ 3 ป
เหลือนอยที่สุดเทาที่จําเปน
3) วางแผนการทํางานอยางระมัดระวัง และ
สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
(Unocal's best management
practices)
4) การใชสารเคมีตา งๆ ตองใชกบั ทอแข็งเทานัน้
5) เจาหนาที่ควบคุมการขนถายน้ํามันตอง
อยูประจําพื้นที่ในขณะที่ทําการขนถาย
น้ํามันดีเซลเขาสูถังเก็บกัก
6) ทําความสะอาดบริเวณที่มีการปนเปอน
น้ํามันในสวนของดาดฟาและทําการ
บําบัดกอนที่จะกําจัดทิ้ง
7) ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินของบริษัทยู
โนแคลไทยแลนด จํากัด เมื่อเกิดการรั่ว
ไหลของน้ํามัน ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบให
เหลือนอยที่สุด
1) ติดตามการเกิดพายุโดยใช
1) บริษทั ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ใชบริการ
3.3 การเกิดพายุและ 3.3.1 กอใหเกิดความเสียหายตอ
รายงานการพยากรณสภาพอากาศประจําวัน บริการพยากรณอากาศ
วัสดุอุปกรณ อาจเกิดการหก
ไตฝุน
จาก Marine Weather
จาก Marine Weather Services Pte.Ltd.
รั่วไหลของน้ํามัน ทําใหเกิด
Services Pte. Ltd.
และสถานีตรวจอากาศบนแทนผลิตสตูล
ความเปนพิษตอสัตวหนาดิน
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงการ 2) ปฏิบตั กิ ารตามแผนไตฝนุ ของบริษทั ยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด (Unocal Thailand's
สูญเสียชีวิต
Typhoon Contingency Plan) และมาตรฐาน
การปฏิบตั ทิ างอุตสาหกรรมอืน่ ๆ อยางเครง
ครัด ในกรณีเกิดเหตุการณฉกุ เฉินจากพายุ
3) ปฏิบตั กิ ารตามแผนฉุกเฉินของบริษทั ยูโน
แคลไทยแลนดจาํ กัด (Unocal Thailand's
Emergency Response Plan) อยางเครงค
รัดในกรณีเกิดเหตุการณฉกุ เฉิน

2.

3.

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหลงปลาทองระยะที่ 2 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ในพื้นที่สัมปทานปโตรเลียม หมายเลข 10, 10A และ 11

แหลงกําเนิด
ผลกระทบสิ่งแวด
ลอม

น้ําจากกระบวน
การผลิต

การขุดเจาะ

พารามิเตอร
ที่ตรวจวัด

จํานวน ตัวอยาง

วิธีการ เก็บตัวอยาง

ความถี่ในการตรวจวัด

ดัชนีที่วิเคราะห
และรายงาน

คาใชจายโดยประมาณ
($US)

รายงานสรุปผลประจําเดือน โดยแสดง
ผลการตรวจวัดรายวัน

อยูในงบประมาณการปฏิบัติ
การ

ปริมาณน้ําทั้งหมด

แทน PLOCPP2

ตรวจวัดตอเนื่อง

Flow meter

ทุกวัน

ปริมาณที่อัดกลับลงหลุม

แทน PLOCPP2

ตรวจวัดตอเนื่อง

Flow meter

ทุกวัน

ปริมาณที่บําบัด

แทน PLCPP

ตรวจวัดตอเนื่อง

Flow meter

ทุกวันเมื่อมีการบําบัด

ปริมาณสารปนเปอน

แทน PLCPP ที่ sump caisson

1

Grab sample

เดือนละครั้งเมื่อมีการบําบัด

Total Hg, Total As, TPH

ตะกอนดิน

ในบริเวณรอบๆ พื้นที่อัดกลับ
(PLWC) (ดูรูปที่ 5-1)

24

0.1 m2 Van Veen
grab

ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป

Grain size, TOC, TPH, Total Hg,
Total As

$40,000

การสะสมสารพิษของปลา

ในบริเวณรอบๆ พื้นที่อัดกลับ
(PLWC)

ทั้งหมด 40 ตัว,
ชนิดละ 20 ตัว จํานวน
2 ชนิด

Fish traps

ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป

จําแนกชนิด วัดความยาว น้ําหนัก
ปรอทในเนื้อเยื่อปลา

$60,000

ในบริเวณรอบๆ แทนหลุมผลิตระยะที่
2 (PMD-06)

ทั้งหมด 40 ตัว,
ชนิดละ 20 ตัว จํานวน
2 ชนิด

Fish traps

ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป

จําแนกชนิด วัดความยาว น้ําหนัก
ปรอทในเนื้อเยื่อปลา

$60,000

แทนหลุมผลิตระยะที่ 2 (PMD-06
และ REP-01)

24 ในแตละแทนหลุม
ผลิต

0.1-m2 Van Veen
grab

ขอมูลพื้นฐาน (8 ตัวอยาง) และทุกๆ
3 ป

Grain size, TOC, TPH, Total Hg,
Total As, ความหนาที่สะสมอยู

พื้นที่อางอิง (YAREF)

3

0.1-m2 Van Veen
Grab

ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป

Grain size, TOC, TPH, Total Hg,
Total As, ความหนาที่สะสมอยุ

บนแทนขุดเจาะ
PMD-06 และ EYD-03

1 ตัวอยางในแตละ
แทน

Grab sample

1 ครั้ง หลังการขุดเจาะ

รายงานสรุปผลการทดสอบน้ําชะ

SOC

บนแทนขุดเจาะ

7 ตัวอยาง ตอวัน

Grab sample

ทุกวัน

รายงานสรุปผลการทดสอบหลังจาก
สิ้นสุดการขุดเจาะ

อยูในงบประมาณการปฏิบัติ
การ

ตะกอนดิน

PLEM (Oil Export;
ชื่อเดิม SPM3)

4

0.1-m2 Van Veen
grab sampler

ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป

Grain size, TOC, TPH, Total Hg,
Total As, ความหนาที่สะสมอยู

$6,000

ตะกอนดิน

เศษหินและเศษโคลนจากการขุดเจาะ

การกักเก็บและการ
ขนถาย

สถานีตรวจวัด

$30,000/yr

$100,000

$4,500
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หนา 21

ตารางที่ 1.1
ความสามารถของหลุมผลิตที่จะทําการอัดน้ํากลับ เปรียบเทียบกับปริมาณน้ํา
จากกระบวนการผลิ ต รวมถึ ง ปริ ม าณน้ํ า ที่ ค าดว า จะทํ า การบํ า บั ด ในกรณี ห ลุ ม เต็ ม
ของโครงการพั ฒ นาน้ํามั น ดิ บ แหล ง ปลาทองระยะที่ 2 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
ในพืน้ ทีส่ มั ปทานปโตรเลียม หมายเลข 10, 10A และ 11
ป

ปริมาณน้ําจาก
การผลิต
(ลานบารเรล)

ปริมาณน้ําที่หลุม
รองรับได
(ลานบารเรล)1

ปริมาณน้ําจากการ
ผลิตเมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาตรของหลุมที่
สามารถรองรับได

ประสิทธิภาพใน
การอัดกลับ2

2548

2.2

2.9

76%

95%

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

6.6
13.3
18.9
23.1
28.8
30.7
32.5
34.6
36.8
38.7

8.0
13.2
22.1
26.7
28.9
28.9
28.9
28.9
28.9
28.9

83%
100%
86%
87%
100%
>100%
>100%
>100%
>100%
>100%

100%
100%
100%
100%
100%
99%
98%
97%
96%
95%

ปริมาณน้ําที่คาดวา
จะผานการบําบัด
(บารเรลตอวัน)3

ปริมาณปรอท
(กรัม/ป)4

ปริมาณสารหนู
(กรัม/ป)4

2955
53
99
140
235
263

171
31
57
82
136
153

4,283
765
1,437
2,038
3,409
3,811

หมายเหตุ
1. ปริมาตรรวมของชั้นหินทรายที่พัฒนาแลวและที่มีอยูบนแทน PLWC ยังไมรวมถึงชั้นหินทรายอื่นที่อาจจะพัฒนาเพิ่มเติม
2. ประสิทธิภาพการอัดกลับ = อัตราการอัดกลับ/อัตราการผลิตน้ํา
3. ปริมาณน้ําที่สงไประบบบําบัดน้ําบนแทนผลิต PLCPP
4. เปนปริมาณมลสารหลังออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย
5. ชวงปแรกของการดําเนินการ คาดวา ระบบอัดน้ํากลับอาจมีขอผิดพลาดทางเทคนิค ทําใหไมสามารถดําเนินการอัดน้ํากลับไดถึง 100%
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PLEM
(Formerly SPM3)

รูปที่ 1-1 พื้นที่การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหลงปลาทองระยะที่ 2 ของบริษทั ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
ในพืน้ ทีส่ มั ปทานปโตรเลียม หมายเลข 10, 10A และ 11
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3. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่กําหนดโดยคณะกรรมการผู
ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานโครงการสํารวจและ
หรือผลิตปโตรเลียม
1. ใหมีจุดรับเรื่องราวรองทุกขความเดือดรอนของราษฎรที่เกิดจากกิจกรรมการสํารวจและหรือผลิตปโตรเลียมและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ และผูถือสัมปทานจะตองดําเนินการแกไขปญหาเหตุแหงความเดือดรอน และใหความชวย
เหลือดวยความเปนธรรม
2. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงวา ไดรับความเดือดรอนรําคาญจากการดําเนิน
โครงการ หรือสาธารณประโยชนไดรับความเสียหาย และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดตรวจสอบแลวพบวา ผูถือสัมปทานไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแก
ไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนด จะตองหยุดการดําเนินการแลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้น กอนที่
จะดําเนินการตอไป
3. หากผูถือสัมปทานมีความประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะกิจกรรมการสํารวจและหรือผลิตปโตรเลียม หรือ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการดําเนินการ หรือมีการดําเนินการที่แตกตางจากที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผล
กระทบสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ จะตองเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประกอบกับมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอน
4. ในระหวางการดําเนินการสํารวจและหรือผลิตปโตรเลียม หากพบโบราณวัตถุหรือรองรอยทางประวัติศาสตร
โบราณคดี จะตองรายงานและขอความรวมมือจากกรมศิลปากร เขาดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหวาง
การสํารวจทางโบราณคดี ผูถือสัมปทานจะตองหยุดการดําเนินการสํารวจและหรือผลิตปโตรเลียมชั่วคราว และ
หากพิสูจนแลวพบวาเปนแหลงที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรโบราณคดี ผูถือสัมปทานจะตองปฏิบัติตามเงื่อน
ไขของหนวยงานที่เกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใด ๆ
5. ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมดังนี้
5.1 ใหตรวจวัดปริมาณ Cd, Cr, Cu, และ Pb ของตัวอยางน้ําที่ Sump Caisson ของแทน PLCPP ในกรณีที่ไม
สามารถอัดน้ํากลับไดและสงน้ําจากกระบวนการผลิตไปบําบัด ณ PLCPP จํานวนอยางนอย 1 ตัวอยาง ใน
ชวงปแรกและชวงที่มีการบําบัดของทุกปอยางตอเนื่อง หากผลการตรวจวัดพบวาปริมาณโลหะตัวใดตัวหนึ่ง
มีคาไมเกินเกณฑที่กําหนดไวอยางนอย 3 ครั้ง บริษัทฯ สามารถละเวนการตรวจวัดปริมาณโลหะตัวนั้นๆ ได
โดยมีเกณฑกําหนดของโลหะหนักดังตอไปนี้
−
−
−
−

ปริมาณ Cd นอยกวา 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร
ปริมาณ Cr นอยกวา 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร
ปริมาณ Cu นอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร
ปริมาณ Pb นอยกวา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร
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5.2 ใหตรวจวัดปริมาณ Cd, Cr, Cu, Pb และ Ba ในตะกอนดินบริเวณแทน PMD-06, REP-01 โดยใหเก็บขอมูล
พื้นฐานกอนดําเนินการ และทุก 3 ป ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
5.3 ใหตรวจวัดชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินบริเวณ PMD-06, REP-01 โดยใหเก็บขอมูลพื้นฐานกอนดําเนิน
การ และทุก 3 ป ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
5.4 ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลบริเวณ PLCPP, PLWC ที่ความลึก 2 ระดับ คือ 5 เมตรใตระดับผิวน้ํา
และ 5 เมตรเหนือพื้นทะเล โดยมีสถานีตรวจวัดที่ระยะ 100, 250 และ 500 เมตรจากแทน ในทิศตามกระแส
น้ํา และที่ระยะ 100 เมตรจากแทน ในทิศทวนกระแสน้ําและทิศตั้งฉากกับกระแสน้ํา โดยใหตรวจวัดปริมาณ
DO, pH, Salinity, TSS, Turbidity, Total Hg, Total As, Cd, Cu, Pb, Cr และ TPH ใหเก็บขอมูลพื้นฐาน
กอนดําเนินการ และทุก 3 ป ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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