1. บทนํา

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 (PLOD2) ตั้งอยูบริเวณพื้นที่
แปลงสัมปทานนอกชายฝง หมายเลข 10, 10A และ 11 ในอาวไทย โดยบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดกําหนดแผนงานที่จะพัฒนาแหลงน้ํามันดิบซึ่งพบ
ในบริ เ วณใกล เ คี ย งกั น ในหลาย ๆ พื้ น ที่ (ได แ ก แหล ง ปลาทอง ปลาหมึ ก
สุราษฎร กะพง และยะลา) ขึ้นมาใชประโยชน โดยการเชื่อมตอโครงขายระบบ
ทอลําเลียงน้ํามันดิบจากแทนหลุมผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติใหม จํานวน 18
แทน ซึ่งจะทําการติดตั้งในระหวางป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ ยังมี
โครงการที่จะคนหาและพัฒนาแหลงติดตั้งแทนหลุมผลิตเพิ่มเติมอีกจํานวน 13
แทน ซึ่งขึ้นอยูกับผลของการวิเคราะหในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย
การติดตั้งแทนหลุมผลิตเพิ่มเติมเหลานี้กอใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย และ
สามารถชวยขยายระยะเวลาของโครงการจากป พ.ศ.2553 ตอไปไดอีกหลายป
โดยน้ํามันและกาซธรรมชาติที่ไดจะถูกลําเลียงผานระบบทอลําเลียงใตน้ํา มาสู
แทนผลิตที่จะสรางขึ้นใหม ในพื้นที่ใกลเคียงกับศูนยแทนผลิตกาซธรรมชาติที่มี
อยูในปจจุบัน
1.1.1 ความจําเปนของโครงการ
ความตองการน้ํามันและกาซธรรมชาติในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาดานตางๆ ของ
ประเทศ ในป พ.ศ. 2546 ตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแสดงใหเห็นถึง
การฟนตัวภายหลังการเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 โดยคา
GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 4.7% ในป พ.ศ. 2545 เปน 5.8% ในไตรมาสแรก
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ของป พ.ศ. 2546 การบริโภคพลังงานเพิ่มสูงถึง 6.5% ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2546 (รูปที่ 1-1) ซึ่งปริมาณการผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติภายในประเทศได
เพิ่มขึ้นตามสัดสวนของปริมาณความตองการที่เพิ่มมากขึ้นดังกลาว

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
ที่มา: กฟผ.

รูปที่ 1-1

อัตราการผลิตไฟฟาของประเทศไทย, ป 2545 - 2546

กระทรวงพลังงาน ไดกําหนดนโยบายดานพลังงานของประเทศ เพื่อสงเสริมใหมี
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และลดการพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ
โดยกําหนดกลยุทธดังนี้
• สงเสริมการใชพลังงานทางเลือกอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การใชประโยชนจากแหลงกาซธรรมชาติภายในประเทศที่มีอยูเปน
จํานวนมาก
• สงเสริมการคนหาและพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อลดการพึ่งพา
การนําเขาจากตางประเทศ
• เพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า มั น สํ า รองของประเทศ เพื่ อ ความมั่ น คงทาง
พลังงานในระยะยาว
สําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 (PLOD2) คาดวาจะ
สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันดิบไดอยางนอย 20,000 บาเรลตอวัน และ
เพิ่มปริมาณการผลิตภายในประเทศไดอยางนอย 20% ของน้ํามันดิบที่ผลิตได
ทั้งหมด ซึ่งปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้เทากับ 4% ของปริมาณน้ํามันที่นําเขาใน
ปจจุบัน น้ํามันดิบที่ผลิตไดจะจําหนายใหแก การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) (ปตท.) เพื่อนําไปกลั่นในโรงกลั่นน้ํามันภายในประเทศ เชน
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โรงกลั่นน้ํามันไทยออยล โรงกลั่นน้ํามันบางจาก เปนตน ซึ่งเปนการดําเนินการ
ตอเนื่องจากโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะแรก
นอกจากนี้
ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 100 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน ซึ่งกาซที่ผลิตไดทั้งหมดจะจําหนายใหแก ปตท. เพื่อใชภายในประเทศ
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 นี้ จะชวยใหภาพรวมทาง
เศรษฐกิ จ ของโครงการดี ยิ่ง ขึ้น และเป น การรองรั บการพัฒนาปริ มาณน้ํ ามั น
สํารองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป ดังแสดงในรูปที่ 1-2 และ 1-3
รูปที่ 1-2 แสดงการเพิ่มขึ้นของปริมาณสํารองน้ํามันและกาซธรรมชาติ ตั้งแต
เริ่มตนโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะแรก สวนรูปที่ 1-3 แสดงการ
เพิ่มขึ้นของอัตราสวนระหวางปริมาณสํารองของน้ํามันและกาซธรรมชาติและ
ปริมาณการผลิต (R/P Ratio) ซึ่งอัตราสวนนี้แสดงถึงจํานวนปที่อัตราการผลิต
ใดอัตราหนึ่งทําใหปริมาณสํารองหมดไป ซึ่งจากรูปที่ 1-3 จะเห็นไดวาการเพิ่ม
อัตราการผลิตน้ํามันของโครงการฯ ระยะที่ 2 นี้ จะไมกอใหเกิดผลกระทบทางลบ
ตออัตราสวน R/P นี้
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Oil & Gas Reserves/Production (R/P) Growth
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รูปที่ 1-3 การเพิม่ ขึ้นของอัตราสวนปริมาณสํารองน้ํามันและกาซธรรมชาติตออัตราการผลิต
(R/P Ratio)

นอกจากจะชวยเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานในระยะยาวแลว โครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ยังชวยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ดานตางๆ ดังตอไปนี้
• กอใหเกิดการลงทุนและพัฒนาดานทรัพยากรพลังงานของประเทศ
ในระยะยาว
• เพิ่มและเรงรัดรายไดจากการจัดเก็บภาษีของประเทศ
• เพิ่มการจา งงานในทองถิ่น และการกระจายรายไดระหวางธุร กิจ
ตางๆ ภายในประเทศ
• ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับมหภาค
1.1.2 บริษัทที่ปรึกษาผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดวาจาง บริษัท เตตรา เทค จํากัด (TETRA
TECH, Inc.) และบริษัท ซินแคลร ไนท เมอรซ (ประเทศไทย) จํากัด (SKM
Thailand) ในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
บริษัท ซินแคลร ไนท เมอรซ (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทที่จดทะเบียนกับ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ในการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและการนําเสนอตอ สผ. โดย
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นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ของบริษัท ซินแคลร ไนท เมอรซ
(ประเทศไทย) จํากัด รวมกับผูเชี่ยวชาญตางชาติจากบริษัท เตตรา เทค จํากัด
(TETRA TECH, Inc. of Lafayette) จาก มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ได ทํ า งานร ว มกั น ในการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มจาก
กิจกรรมตางๆ ของโครงการฯ การสํารวจเพื่อประเมินผลกระทบดานสังคมอัน
เนื่องจากโครงการฯ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ชายฝงบริเวณที่ใกลเคียงกับแหลงปลา
ทองและในตัวเมืองสงขลา รวมทั้งการจัดเตรียมรายงานฯ ฉบับนี้
1.2

วัตถุประสงคและขอบเขตของรายงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ภายใตขอเสนอแนะของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแล ใหการ
ดําเนินการดานปโตรเลียมไดรับการปฏิบัติการและดูแลทางดานสิ่งแวดลอมที่ดี
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ซึ่งเปนผูรับสัมปทานสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ในทะเลบริเวณอาวไทย
จึงไดจัดเตรียมรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการขึ้น ตามแนวทางการพัฒนาไฮโดรคารบอนที่ไดรับการ
ปฏิบัติการดูแลทางดานสิ่งแวดลอมที่ดี (The guidelines of the Environment
Codes of Practice for Hydrocarbon Development (PTIT, 1998)) และ
แนวทางสําหรับโครงการขุดเจาะ สํารวจ และผลิต น้ํามันและกาซธรรมชาตินอก
ชายฝง (ฉบับราง) (สผ., 2544) โดยรายงานจะนําเสนอผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาโครงการพั ฒ นา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
โดยทั่วไปกิจกรรมและกระบวนการทํางานตางๆ ของโครงการฯ ระยะที่ 2 จะ
คลายคลึงกับการดําเนินการของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่
1 ที่มีอยูเดิม การจัดทํารายงานฉบับนี้จึงไดอางอิงจากรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติแลวในป พ.ศ. 2544 ของ
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 1 (ยูโนแคล, 2544) โดยมี
ข อ แตกต า งและส ว นเพิ่ ม เติ ม ที่ สํ า คั ญ คื อ อั ต ราการผลิ ต น้ํ า มั น ที่ สู ง ขึ้ น จาก
ปจจุบันประมาณหนึ่งเทาตัว การติดตั้งแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแทนที่สองใน
ระยะหาง 75 เมตรจากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) เดิม
แผนการอัดน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการฯ ระยะที่ 2 กลับสูชั้น
ใตดิน และแผนการติดตั้งแทนหลุมผลิตเพิ่มเติมในพื้นที่ใกลเคียง รายละเอียด

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา 1-5

1. บทนํา

Tetra Tech, Inc. & SKM Thailand

ของกิจกรรมตางๆ เหลานี้ รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 ไดรับการประเมินและนําเสนอไวในรายงานฉบับนี้
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 (PLOD2) ตั้งอยูบริเวณพื้นที่
แปลงสัมปทานนอกชายฝง หมายเลข 10, 10A และ 11 ในอาวไทย โดยบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดกําหนดแผนงานที่จะพัฒนาแหลงน้ํามันดิบที่พบใน
บริเวณใกลเคียงกันในหลาย ๆ พื้นที่ (ไดแก แหลงปลาทอง ปลาหมึก สุราษฎร
กะพง และยะลา) ขึ้นมาใชประโยชน โดยการใชโครงขายของแทนหลุมผลิตที่มี
อยูเดิม จํานวน 6 แทน (ไดรับการอนุมัติภายใตการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ในป พ.ศ. 2544) และที่
จะติดตั้งเพิ่มเติมอีกจํานวน 25 แทน (แทนหลุมผลิตจํานวน 7 แทนไดรับการ
อนุมัติภายใตการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหลงปลาทอง) รวมถึงแทนหลุมผลิต 13 แทนที่มีแผนจะติดตั้งเพิ่มหลังป พ.ศ.
2550 หากการพัฒนาเปนไปตามที่ไดวางแผนไว น้ํามันดิบจะถูกลําเลียงมาตาม
ทอลําเลียงใตทะเลทั้งที่มีอยูเดิมและที่ติดตั้งใหมมายังแทนผลิตน้ํามันดิบที่จะ
กอสรางเพิ่มเติม คือ แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง 2 (PLOCPP2) ซึ่ง
จะกอสรางใกลกับแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) ที่มีอยูเดิม
ในปจจุบันศูนยผลิตกลางแหลงปลาทอง (Platong Central Processing
Complex) ประกอบดวย แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP)
แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP)
ซึ่งใชในการผลิต
กาซธรรมชาติ และแทนที่อยูอาศัยหลักแหลงปลาทอง (PLLQ)
น้ํามันดิบที่ไดจากกระบวนการผลิตใหมนี้จะถูกสงผานโครงขายระบบทอลําเลียง
น้ํามันดิบใตทะเลจากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) ที่มีอยู
เดิม ไปยังเรือกักเก็บน้ํามันดิบแหลงปลาทอง (PLFSO) ซึ่งน้ํามันดิบเหลานี้จะ
ถูกสงตอไปยังเรือขนสงน้ํามันดิบ เพื่อขนสงไปกลั่นยังโรงกลั่นน้ํามันตอไป โดย
จะมีความถี่ในการขนสงประมาณ 1 ครั้งตอ 2 สัปดาห
1.2.1 สภาพแวดลอมปจจุบันของโครงการ
ขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันของโครงการที่นําเสนอไวในบทที่ 3 ของรายงาน
เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาโครงการฯ ครั้งกอน นอกจากนี้ไดมีการรวบรวม
ขอมูลจากวารสารทางวิทยาศาสตรเ พิ่มเติม เกี่ยวกับลักษณะทางธรณีวิทยา
สมุทรศาสตร และสภาพอุตุนิยมวิทยาของอาวไทย สําหรับขอมูลเฉพาะของ
พื้นที่ ถูกรวบรวมโดยบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จากผลการศึกษาในดาน
ต า งๆ การติ ด ตามตรวจสอบทั่ ว ไป และโครงการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
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สิ่งแวดลอมของแหลงปลาทองและบริเวณใกลเคียง ซึ่งกระทําทุกๆ 3
ป
นอกจากนี้ยังมีผลการติดตามตรวจสอบสภาพแวดลอมจากเครื่องมือที่ติดตั้ง
ถาวรในบริเวณแทนที่อยูอาศัยหลักของแหลงกาซธรรมชาติสตูลอีกดวย
1.2.2 การประเมินผลกระทบ
ในบทที่ 4 ของรายงานฯ ฉบับนี้ ไดนําเสนอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ขยายกิจกรรมการขุดเจาะน้ํามันของโครงการฯ ระยะที่ 2 รวมทั้งเหตุการณที่อยู
นอกเหนือการคาดการณ (เชน การรั่วไหลของน้ํามัน) และภัยพิบัติตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ (เชน กรณีพายุไตฝุนพัดมาใน
บริเวณใกลเคียงหรือผานแหลงปลาทอง เปนตน) ซึ่งในรายงานฯ จะนําเสนอ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากกิจกรรมหรือเหตุการณตางๆ เหลานี้ ตอทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอ
คุณภาพชีวิต
1.2.3 มาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
สํา หรั บ กิ จ กรรมการดํ า เนิน งานตามปกติ ข องโครงการฯ ได กํ า หนดแผนการ
ลดผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มที่ เ หมาะสม ตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ด า นการจั ด การ
สิ่งแวดลอมของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด (ดังแสดงในหัวขอ 2.9) สวน
กิ จ กรรมที่ เ พิ่ ม เติ ม อั น เนื่ อ งมาจากการขยายโครงการฯ ได ทํ า การทบทวน
แผนการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ระยะที่ 1 ที่มีอยูเดิม เพื่อ
พิจารณาวามาตรการตางๆ ที่กําหนดไว มีความเพียงพอตอการขยายกําลังการ
ผลิตของโครงการฯ เปนสองเทาหรือไม ดังรายละเอียดที่แสดงไวในบทที่ 5
บทที่ 5 ของรายงาน ไดนําเสนอผลการพิจารณาทบทวนแผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ระยะที่ 1 โดยไดนําเอาผลจากการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมยอนหลังรวมระยะเวลา 3 ป มาเปนขอมูล
พื้นฐานในการพิจารณา ทั้งนี้ในรายงานไดนําเสนอรายละเอียดของการปรับปรุง
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการฯ ระยะที่ 2 ไว
ดวย การปรับปรุงดังกลาวไดพิจารณาใหครอบคลุมถึงการเพิ่มจํานวนแทนผลิต
ในบริเวณศูนยผลิตกลางแหลงปลาทอง และการเพิ่มจํานวนแทนหลุมผลิตยอยที่
มีแผนจะทําการติดตั้ง
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วิธีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
1. การประเมินสภาพปจจุบันของโครงการ
2. การอธิบายถึงกิจกรรมของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภค และแผนการดําเนินโครงการ
3. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สุขภาพของคน และ สภาพ
เศรษฐกิจ-สังคมของคนงานบนแทนและชุมชนที่เกี่ยวของ
4. การประเมิ น แผนการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มของ
โครงการฯ ระยะที่ 1 โดยการตรวจวัดเพื่อเปรียบเทียบกับคาพื้นฐาน
และทําการปรับปรุงแผน หากมีความจําเปน
5. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
สภาพแวดลอมปจจุบันที่ทําการประเมิน ประกอบดวย ทรัพยากรชีวภาพ ดิน น้ํา
อากาศ และคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ข อ มู ล เฉพาะของพื้ น ที่ (เช น คุ ณ ภาพน้ํ า สั ต ว น้ํ า สั ต ว ห น า ดิ น และปริ ม าณ
ตะกอน) ไดถูกรวบรวมจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ระยะที่ 1 และเพิ่มเติม
ในจุดที่มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานเพิ่มเติม
การวิเคราะหผลกระทบทางดานสังคมและผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ของ
โครงการฯ ระยะที่ 2 ไดดําเนินการศึกษาเพื่อประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ตอคนงานที่ทํางานบนแทนขุดเจาะ รวมถึงชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโครงการฯ
รายงานไดแสดงรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ของโครงการฯ ระยะที่ 2 ซึ่ง
กิจกรรมหลักของโครงการคือการขยายกําลังการผลิตน้ํามัน ดังนั้นจึงเนนการ
วิ เ คราะห ผ ลกระทบจากกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การขยายกํ า ลั ง การผลิ ต นี้
เปนหลัก
การประเมินความเสี่ยงจะเนนที่การแพรกระจายของน้ํามันออกสูสิ่งแวดลอม
แหลงกําเนิดของน้ํามัน และการพิจารณาความเสี่ยงอันเนื่องมาจากองคประกอบ
ตางๆ ของแผนการดําเนินงาน นอกจากนี้มีประเด็นอื่นๆ ที่ทําการพิจารณาใน
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การประเมินความเสี่ยง ไดแก กาซธรรมชาติที่พบรวมกับน้ํามัน (associated
gases) น้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิต (produced water) เศษดิน หิน จากการ
ขุดเจาะ (cuttings) ของเสียที่ไมอันตรายและของเสียอันตราย
สําหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดกําหนดวิธีการ ความถี่
และตํ า แหน ง ในการเก็ บ ตั ว อย า ง เพื่ อ ให เ พี ย งพอสํ า หรั บ การตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของโครงการ ซึ่งแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ มนี้ จ ะรวมอยู ใ นแนวทางดํ า เนิ น การที่ เ หมาะสมตามนโยบายด า น
สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (GO-HES) และแผนงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ดวย
นอกจากนี้ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนี้ ยังไดแสดงถึง
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ทั้งนี้ผลกระทบดานลบที่เปน
ประเด็ น หลั ก อาจเกิ ด จากการแพร ก ระจายของน้ํ า มั น ออกสู สิ่ ง แวดล อ ม อั น
เนื่องมาจากการรั่วไหลที่ไมไดคาดการณไวนั้น ทางบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด ไดพัฒนาแผนการจัดการการรั่วไหลของน้ํามัน (OSRP) ขึ้นใหมในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2546 เพื่อใหครอบคลุมถึงปริมาณน้ํามันเพิ่มเติมที่เก็บไวในเรือกัก
เก็บน้ํามันดิบ (PLFSO) ของโครงการฯ รายงานสรุปการแกไขปรับปรุงแผนการ
จัดการการรั่วไหลของน้ํามันแสดงไวในภาคผนวก ค ของรายงาน
สําหรับการแพรกระจายของน้ํามันขนาดยอม อันเนื่องมาจากการดําเนินงานปกติ
ของโครงการ เชน น้ํามันที่ปลอยออกจากกระบวนการผลิต การสะสมที่มีปริมาณ
นอย การลางเครื่องจักรและอุปกรณ และการชะลางจากน้ําฝน ไดมีการกําหนด
มาตรการลดผลกระทบต า งๆ ไว ร องรั บ หลายมาตรการ ซึ่ ง จะได แ สดง
รายละเอียดตอไป นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการควบคุมและกําจัดของเสีย
อันตราย ของเสียไมอันตราย และสารเคมีตางๆ อีกดวย
1.3.1 การรวบรวมขอมูล
ข อ มู ล เฉพาะของพื้ น ที่ (เช น คุ ณ ภาพน้ํ า สั ต ว น้ํ า สั ต ว ห น า ดิ น และปริ ม าณ
ตะกอน) ไดถูกเก็บรวบรวม (ขอมูลลาสุดเก็บรวบรวมในเดือนเมษายน 2546)
จากบริเวณใกลเคียงแทนผลิตน้ํามันดิบกลาง (PLOCPP) และแทนผลิตกาซ
ธรรมชาติกลาง (PLCPP) ของแหลงปลาทอง และไดทําการเก็บขอมูลจากพื้นที่
ตางๆ โดยรอบ รวม 5 จุด ไดแก แทนหลุมผลิตยะลาอัลฟา (YAWA) และ
จุดอางอิงบริเวณแหลงยะลา (YAREF) ซึ่งอยูหางออกไปทางทิศตะวันตกเปน
ระยะทาง 5
กิ โลเมตร ทั้ง นี้เพื่อ ใชเปน ขอมูล พื้นฐานในการติดตามการ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอม ตั้งแตเริ่มผลิตน้ํามันที่แทนผลิตน้ํามันดิบกลาง
แหลงปลาทอง (PLOCPP) ในป พ.ศ.2544 สําหรับการเก็บตัวอยางน้ําที่เกิด
จากกระบวนการผลิตไดดําเนินการอยางสม่ําเสมอ โดยการเก็บตัวอยางดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม จากการดําเนินการ
ผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติในปจจุบัน
การวิเคราะหผลกระทบทางดานสังคมและผลกระทบตอสุขภาพ ไดประเมินถึง
ผลกระทบทางดานสังคมและผลกระทบตอสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขยาย
โครงการฯ ในระยะที่ 2 รวมทั้งผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ของโครงการฯ ในระยะแรก
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ํามันดิบที่พบในแหลงปลาทอง และบริเวณ
ใกล เ คี ย ง ได ถู ก ตรวจสอบเป น ประจํ า ระหว า งการดํ า เนิ น งานของโครงการฯ
ระยะแรก เพื่อใชในการพิจารณาวาแหลงน้ํามันมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจใน
การพัฒนาหรือไม สําหรับน้ํามันดิบที่จะทําการผลิตในโครงการฯ ระยะที่ 2 นี้
คาดวาจะมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดิบที่พบในโครงการฯ ระยะแรก
1.3.2 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหคุณภาพตัวอยางดานสิ่งแวดลอม ตัวอยางน้ําที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต และตัวอยางน้ํามัน ดําเนินการโดยหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง ทั้งที่
อยูในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา สําหรับพารามิเตอรที่ตองทําการติดตาม
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอตามขอกําหนดในการดําเนินโครงการฯ ในปจจุบัน จะ
ทําการตรวจวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการบนแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลง
ปลาทอง (PLCPP) หรือหองปฏิบัติการของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ใน
จังหวัดสงขลา ซึ่งจะทําการวิเคราะหปริมาณปรอท (mercury) และสารหนู
(arsenic) ตามวิธีการมาตรฐานของ ISO/IEC/EN 17025 (General
Requirements for the Competence of Calibration and Testing
Laboratories).
นักสังคมวิทยา นักเศรษฐศาสตร และนักวิทยาศาสตรของบริษัท ซินแคลร ไนท
เมอรซ (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจเพื่อ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสังคม และดานสุขภาพ
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1.3.3 การรายงานผลขอมูล
บริษัท เตตราเทค จํากัด และที่ปรึกษาอื่นๆ (ไดแก IEM, UAE และ Battelle
เปนตน) ไดรายงานขอมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในแตละ
พื้นที่ ในรายงานการศึกษาที่เสนอตอบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด สวน
ขอมูลการติดตามตรวจสอบที่ทําเปนประจําโดยเจาหนาที่ของบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด จะนําเสนอตามขอกําหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด (Unocal Thailand EMS protocols) สําหรับ
ผลการวิ เ คราะห คุ ณ สมบั ติ ด า นเคมี แ ละกายภาพของน้ํ า มั น ได นํ า เสนอไว ใ น
รายงานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ซึ่งไดอางอิงไวในหัวขอตอไปและ
ไดสรุปผลการวิเคราะหไวในรายงานฯ ฉบับนี้
1.3.4 เอกสารอางอิงที่ใช
เอกสารที่ใชในการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนี้
ประกอบดวย
• แนวทางการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และการจั ด การ
อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเลียม (สผ., 2536)
• แนวทางการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทั่วไปในประเทศไทย
• แนวทางสํ า หรั บ โครงการขุ ด เจาะ สํ า รวจและผลิ ต น้ํ า มั น และ
กาซธรรมชาตินอกชายฝง (ฉบับราง) (สผ., 2544)
• แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental
Codes of
Practice) (PTIT, 1998)
1.4

กฎหมายที่เกีย่ วของในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
กฎหมายและขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
พั ฒ นาต า งๆ ในประเทศไทย โดยทั่ ว ไปมั ก ครอบคลุ ม ถึ ง ประเด็ น หลั ก ๆ
ดังตอไปนี้
• การควบคุมการปลอยของเสีย ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
• การขออนุญาตกอนทําการปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอม
• การแจงอุบัติเหตุหรือการรั่วไหลของน้ํามันและ/หรือสารเคมี
• การฟน ฟูสภาพแวดลอ มภายหลังเกิดการรั่ว ไหลของน้ํามัน หรือ
เหตุการณรายแรงตางๆ
• การจําแนกและควบคุมอันตรายในสถานที่ทํางาน
• การป อ งกั น ด า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของพนั ก งาน และ
ชุมชนที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับโครงการ
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มีบทบัญญัติในกฎหมายมากกวา 70 บท ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และยังมี
สนธิสัญญาหรือความตกลงดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศอีกหลายฉบับ ซึ่งใน
กรณีนี้รัฐบาลไทยควรปรับปรุงเนื้อหาหรือหลักของกฎหมายที่มีอยู ใหสอดคลอง
กับกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อให เปนไปตามขอตกลงที่ไ ดทําไว กับนานา
ประเทศ
สําหรับกิจกรรมการดําเนินงานนอกชายฝง (200 กม. จากชายฝง) ของบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด มีกฎหมายดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดังตอไปนี้
1.4.1 พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติปโตรเลียม เปนกฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ดานปโตรเลียม พรบ.นี้ ครอบคลุมการดําเนินงานในพื้นที่ไหลทวีปของประเทศ
ไทย ภายใตอํานาจการกํากับดูแลของกฎหมายระหวางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับ
ในสากล และภายใตขอตกลงตางๆ ที่ทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ เป น หน ว ยงานที่ ดู แ ลและควบคุ ม กิ จ กรรมการ
ดําเนินงานดานปโตรเลียมใหเปนไปตามกฎหมายฯ และเปนผูมีอํานาจในการ
ร อ งขอให ผู รั บ สั ม ปทานดํ าเนิ น การให เ ป น ไปตามมาตรฐาน และหลั ก ปฏิ บั ติ
ทางดานสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจการปโตรเลียมเปนไปตาม
แนวทางที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตางๆ
ดังนี้
• การเก็บกักและขนสงปโตรเลียม
• การปองกันมลภาวะ และ
• การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
รายละเอียดที่จะกลาวถึงตอไปนี้ เปนการสรุปเนื้อหาของพรบ.ปโตรเลียมใน
มาตราที่ ใ ห อํ า นาจกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ในการกํ า กั บ ดู แ ลการจั ด การ
สิ่งแวดลอมของผูรับสัมปทานปโตรเลียม
มาตรา ๗๓ ในการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียม ถาพบโบราณวัตถุ ซาก
ดึกดําบรรพ หรือแรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา
ผูรับสัมปทานตองรายงานใหกรมทรัพยากรธรณีทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันพบ
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มาตรา ๗๔ ในการประกอบกิจการปโตรเลียมในทะเล ผูรับสัมปทานตองไม
กอใหเกิดผลกระทบกระเทือนโดยปราศจากเหตุอันสมควรตอการเดินเรือ การ
เดินอากาศ การอนุรักษทรัพยากรมีชีวิตในทะเล หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร
และตองไมทําการอันเปนการกีดขวางตอการวางสายเคเบิลหรือทอใตน้ํา หรือ
กอใหเกิดความเสียหายแกสายเคเบิลหรือทอใตน้ํา
มาตรา ๗๕ ในการประกอบกิจการปโตรเลียม ผูรับสัมปทานตองปองกันโดย
มาตรการอั น เหมาะสมตามวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านปโ ตรเลี ย มที่ ดี เพื่ อ มิ ใ หที่ ใ ด
โสโครกดวยน้ํามัน โคลนหรือสิ่งอื่นใด
ในกรณีที่ที่ใดเกิดความโสโครกดวยน้ํามัน โคลน หรือสิ่งอื่นใดเนื่องจากการ
ประกอบกิจการปโตรเลียมโดยผูรับสัมปทาน ผูรับสัมปทานตองบําบัดปดปอง
ความโสโครกนั้นโดยเร็วที่สุด
มาตรา ๘๐ ในการประกอบกิจการปโตรเลียม ไมวาสิทธิสํารวจหรือผลิต
ปโตรเลียมตามสัมปทานจะสิ้นอายุแลวหรือไม ผูรับสัมปทานตองดําเนินการให
ถูกตองตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปโตรเลียมที่ดี สําหรับการประกอบ
กิจการปโตรเลียมและการอนุรักษทรัพยากรปโตรเลียม
นอกจากกฎหมายภายใต พรบ. ปโตรเลียมแลว ยังมีการกําหนดหลักเกณฑใน
การทําสัญญาใหสอดคลองกับขอตกลงที่ผูรับสัมปทานทํากับรัฐบาลไทยตาม
พรบ. ปโตรเลียม ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑและหนาที่ของผูรับสัมปทาน ในการ
ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางดานสิ่งแวดลอมที่ดี ดังขอที่ 11 (1) และ (2) ของ
ขอตกลงในการรับสัมปทาน
ขอ 11 (1)
“ผูรับสัมปทานจะตองดําเนินงานดานปโตรเลียมภายใตเงื่อนไขที่กําหนด และ
จะตองใชความพยายามทุกวิถีทางในการพัฒนาแหลงปโตรเลียมที่พบ เพื่อให
สอดคลองกับแนวทางของการทําอุตสาหกรรมปโตรเลียมที่ดีใหมากที่สุด ซึ่งการ
ดําเนินการนี้จะตองกระทําตลอดระยะสัมปทาน ผูรับสัมปทานจะตองพยายาม
ผลิตปโตรเลียมที่พบโดยใชวิธีการผลิตที่ทันสมัย และอัตราการผลิตที่ทําใหแนใจ
ว าป โ ต ร เ ลี ยมสํ า ร อ ง ที่ พ บ ถูก ดู ดขึ้ น ม า ใ น ป ริ มาณที่ เห มาะสมทาง
เศรษฐศาสตร การขายหรือการกําจัดทิ้ง จะตองกระทําทั้งหมดเทาที่จะสามารถ
กระทําไดตลอดระยะเวลาสัมปทาน นอกจากนี้ผูรับสัมปทานจะตองสังเกตโดย
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ใชหลักวิศวกรรมและวิชาการในการหาแหลงปโตรเลียม และดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ที่ใหไว”
ขอ 11 (2)
“ผู รั บ สั ม ปทานจะต อ งพยายามทุ ก วิ ถี ท าง ที่ จ ะไม ใ ช วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานด า น
ปโตรเลียมที่ขัดแยงตอความรูสึกของชุมชน หรือมีผลเสียตอเศรษฐกิจหรือความ
เปนอยูที่ดีของประชาชน”
1.4.2 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
พรบ. ฉบับนี้เปนกฎหมายที่ควบคุมปองกันคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ทําการ
ประมง ซึ่ ง รวมถึ ง น า นน้ํ า สากลที่ รั ฐ บาลไทยมี อํ า นาจอธิ ป ไตยในการทํ า การ
ประมงตามกฎหมายหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ พรบ.ฉบับนี้ไดหามมิให
บุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษลงไปในพื้นที่ทําการประมง หรือ
กระทํ า การใด ๆ ที่ อ าจเป น อั น ตรายแก สั ต ว น้ํ า หรื อ เกิ ด มลภาวะในน้ํ า การ
ดํ า เนิ น การดั ง กล า วจะต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ า หน า ที่ ก อ นการ
ดําเนินการ โดยไดมีการกําหนดบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายไวภายใตพรบ. ฉบับนี้
มาตรา ๑๙ หามมิใหบุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาลงไปในที่จับสัตวน้ํา หรือกระทําการใดๆ
อันทําใหสัตวน้ํา มึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหสิ่งใดลงไปในที่จับสัตวน้ํา
ในลักษณะที่เปนอันตรายแกสัตวน้ํา หรือทําใหที่จับสัตวน้ําเกิดมลพิษ เวนแต
เปนการทดลองเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร และไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่
1.5

แนวทางและมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
นอกเหนือจากขอกําหนดที่กลาวมาแลว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ที่ใชในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยดังจะไดกลาวตอไป ซึ่งกฎหมายเหลานี้จะ
กํ า หนดแนวทาง มาตรฐาน วิ ธี แ ละแนวทางในการทํ า งานที่ ดี สํ า หรั บ การ
ปฏิบัติงานนอกชายฝง
1.5.1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมการใช การเก็บรักษา การผลิต การ
มีไวในครอบครอง การขนสง และการกําจัดวัตถุอันตราย
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การควบคุมวัตถุอันตราย อยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม (
มาตรา 18) โดยกระทรวงอุตาหกรรมจะเปนผูกําหนดรายชื่อของวัตถุอันตราย
และกําหนดหนวยงานผูรับชอบ ซึ่งหนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานที่ดูแลกํากับ
กฎหมายและขอกําหนดตางๆเกี่ยวกับความปลอดภัยและปองกันภัยตางๆ อัน
เนื่องมาจากการมีไวในครอบครอง การบําบัด การใช การขนสง และการกําจัด
วัตถุอันตราย รวมทั้งการขึ้นทะเบียนตาง ๆ (มาตรา 20)
ใบอนุญาตในการผลิต/นําเขา/สงออก/ครอบครองวัตถุอันตรายมีอายุไมเกิน 3 ป
และตองตออายุใบอนุญาตใหมเมื่อครบกําหนด (มาตรา 26)
"วัตถุอันตราย" ตามพรบ.วัตถุอันตรายหมายความถึงวัตถุดังตอไปนี้
(1) วัตถุระเบิดได
(2) วัตถุไวไฟ
(3) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด
(4) วัตถุมีพิษ
(5) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค
(6) วัตถุกัมมันตรังสี
(7) วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
(8) วัตถุกัดกรอน
(9) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง
(10) วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทําให
เกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม
วัตถุอันตรายแบงออกไดเปน 4 ชนิด คือชนิดที่ 1, 2, 3 และ 4 ดังนี้
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก
หรือการมีไวในครอบครอง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
กลาวคือ
• กํ า หนดองค ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ แ ละสิ่ ง เจื อ ปน ภาชนะบรรจุ วิ ธี
ตรวจและทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การนําเขา การสงออก
การขาย การขนส ง การเก็ บ รั ก ษา การกํ าจั ด การทํ า ลาย การ
ปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การให
ส ง ตั ว อย า ง หรื อ การอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตราย เพื่ อ ควบคุ ม
ปองกัน บรรเทา หรือระงับอันตราย ที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช
ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม โดยคํ านึงถึงสนธิสัญ ญา และขอผูกพั น
ระหวางประเทศประกอบดวย
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กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ สําหรับการ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดขางตน

•

กําหนดเกณฑคาคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดจากปริมาณที่กําหนด
ไวขององคประกอบหลัก ในวัตถุอันตราย

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก
หรือการมีไวในครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน และตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดวย
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก
หรือการมีไวในครอบครองตองไดรับใบอนุญาตโดยใบอนุญาตจะมีอายุ 3 ปและ
อาจถู ก เพิ ก ถอน นอกจากนี้ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนด
สําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดวย
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแกวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การ
สงออก หรือการมีไวในครอบครอง
ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ตองรับผิดชอบ
เพื่อการเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน เวนแต
จะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของ
ผูตองเสียหายนั้นเอง
ผูมีสวนในการจําหนายจายแจกทุกชวงตอจากผูผลิต จะตองรวมรับผิดชอบใน
ความเสียหายขางตนดวย
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายไดแสดงไวในประกาศ ดังตอไปนี้
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2538 เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย ที่ถูกควบคุมตามกฎหมายและอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานราชการ
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2538
เกี่ยวกับหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของ ผู ผ ลิ ต ผู นํ า เข า ผู ข นส ง หรื อ ผู มี ไ ว ใ น
ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2540 เรื่องการ
กําจัดของเสีย
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2534 เรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางาน

1.5.2 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2535
พรบ. ฉบับนี้ ใชกับเรือหรือสิ่งกอสรางที่อยูในนานน้ําไทย ซึ่งกําหนดไวที่ระยะ
12 ไมลทะเลนอกชายฝงวัดจาก “แนวอางอิง (reference line)” หรือ “เสนฐาน
(baseline)" ที่ กํา หนดโดยกองทั พ เรือ ซึ่ งจะเที ย บเทากับ เสน แนวระดับ น้ํา ลง
ต่ําสุด ประเด็นหลักของ พรบ. นี้ ประกอบดวย
• การหามทิ้งหิน กรวด ทราย ดิน โคลน น้ําอับเฉา หรือวัสดุตางๆ
ในนานน้ําไทย ที่อาจกอใหเกิดการตกตะกอน หรือมลภาวะตางๆ
• การหามทิ้งหรือทําใหเกิดการรั่วไหลของน้ําที่ปนเปอนน้ํามันลงสู
บริเวณทาเรือ หรือนานน้ําไทย
ในประกาศกรมเจาทา ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2536) กําหนดวาการเคลื่อนยายหรือ
ขนถายสารเคมี น้ํามัน หรือวัตถุอันตรายทางน้ํา จากทาเรือลงเรือ หรือจากเรือสู
เรือ จะตองติดตั้งทุนที่ปองกันการรั่วไหลของน้ํามัน สารเคมี หรือวัตถุอันตราย
กอ นที่ จ ะทํ าการเคลื่อ นย า ยหรือ ขนถ าย และในระหวา งการขนถาย อุ ปกรณ
ปองกันเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่ไดรับการตรวจอนุมัติแลวตองอยูในสภาพพรอมใช
งาน และจะต อ งมี ก ารจัด ฝ ก อบรมการใชอุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ ต างๆ ให แ ก
พนักงานที่จะทําการขนถายดวย
1.5.3 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
พรบ. ฉบับนี้เปนกฎหมายสิ่งแวดลอมที่ควบคุมกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการใน
ประเทศไทย โดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตป พ.ศ.2535 และไดมีการกําหนด
มาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดลอม และเหนือสิ่งอื่นใด พรบ. ฉบับนี้ไดกําหนด
ขอบังคับใหมีการควบคุมและบรรเทามลภาวะ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูก
ทําลาย การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการ
วางแผนสิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการพิ จ ารณา
โครงการด า นสิ่ ง แวดล อ ม และการให อํ า นาจแก ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ ม
แหงชาติ
ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 2 และ 3
ไดกําหนดชนิด ประเภท และขนาดของโครงการ ที่จะตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดรับอนุมัติกอนการดําเนินการ ซึ่งตาม
ประกาศฯ ฉบับที่ 3 โครงการสํารวจและขุดเจาะปโตรเลียมทุกโครงการที่
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ดําเนินการภายหลังที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช จะตองไดรับความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
กรอบกฎหมายดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยไดกําหนดใหโครงการขนาดใหญ
ที่จะดําเนินการในประเทศไทย จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อ ม ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว เพื่ อ ระบุ แ นวทางในการจั ด การ
ผลกระทบจากโครงการ ในดานตางๆ ดังนี้
• การระบายอากาศเสีย
• ระดับเสียง
• การระบายน้ําเสีย
• ขยะและของเสียอันตราย
• สารพิษ
• เหตุเดือดรอนรําคาญตางๆ
โครงสรางการบริหารภายใต พรบ.
พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ถูกกํากับดูแลโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (MONRE) โดยผานทาง 3 หนวยงานหลัก
ไดแก
• สํา นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล อ ม
(ONEP)
• กรมควบคุมมลพิษ (PCD) และ
• กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (DEQP)
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
กรมเชื้ อเพลิ งธรรมชาติ ไดใ หคํานิ ยามของ “การดําเนินการปโตรเลียมใหม ”
(New Petroleum Activities) ไววา หมายถึง การขุดเจาะ สํารวจ และ/หรือ ผลิต
ปโตรเลียมที่ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มี ค วามประสงค ใ ห ผู ไ ด รั บ สั ม ปทานยื่ น เสนอรายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตอกรมฯ เมื่อมีการดําเนินการ สําหรับวิธีปฏิบัติในปจจุบัน
นั้น ผูรับสัมปทานจะเสนอรายงานตอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและสผ. จากนั้น
หนวยงานทั้งสอง จะรวมกันพิจารณาใหขอคิดเห็นในรายงาน การดําเนินการของ
โครงการพั ฒ นาป โ ตรเลี ย มใหม จ ะสามารถเริ่ ม ได ภ ายหลั ง กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติและ สผ. พิจารณาอนุมัติรายงาน
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ขั้นตอนโดยทั่วไปในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สรุ ป ได ดั ง นี้ คื อ ภายหลั ง ได รั บ รายงานฯ สผ.
จะตรวจสอบและแจ ง แก
ผูประกอบการภายใน 15 วัน ในกรณีที่ตองการขอมูลเพิ่มเติม หลังจากนั้น สผ.
จะพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ภายใน 15 วัน เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
ตอไป
คณะกรรมการฯ มีเวลาพิจารณารายงานฯใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน โดย
คณะกรรมการฯ อาจจะเห็นชอบ ไมเห็นชอบ รองขอใหมีการเปลี่ยนแปลง และ
อาจระงับหรือขอใหมีการแกไขรายงานฯ ก็ได
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการฯ ไม เ ห็ น ชอบกั บ รายงานฯ ผู ป ระกอบการสามารถ
ดําเนินการแกไขรายงานฯ แลวยื่นรายงานที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหคณะกรรมการฯ
พิจารณาอีกครั้ง และหากคณะกรรมการฯ มิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30
วัน ใหถือวาคณะกรรมการฯ เห็นชอบกับรายงานฯ นั้น
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใหผูรับสัมปทานปโตรเลียม
ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดี ดังนั้นทางกรมฯ จึง
กําหนดใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จะตองแสดงรายละเอียด
ของแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เสนอโดยผูรับสัมปทาน เพื่อใหแนใจวา
โครงการมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
1.5.4 มาตรฐานและแนวทางอื่นๆ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (2538) ครอบคลุมถึง ระดับคารบอนมอนอกไซด (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
อนุภาคแขวนลอย (TSP) อนุภาคแขวนลอยที่มีขนาดเล็กวา 10 ไมครอน
(PM10) โอโซน และตะกั่ว
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากโรงงาน (2540, 2536 และ 2539)
ครอบคลุมถึง 15 องคประกอบ รวมทั้ง อนุภาคแขวนลอย สารหนู ปรอท
คารบอนมอนอกไซด (CO) และซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากเรือ (2528) ครอบคลุมควันดํา
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มาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (2537) ซึ่งกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งอุตสาหกรรมที่จะระบายลงสูแหลงน้ํา โดยมีพารามิเตอรตางๆ คือ
ปริมาณของแข็งละลายน้ํา ความเค็ม ซัลไฟด สังกะสี โครเมียม สารหนู ทองแดง
แคดเมี ย ม น้ํ า มั น และไขมั น ฟ น อลและครี ซ อล คลอรี น อิ ส ระ และค า
บีโอดี (BOD)
มาตรฐานคุณภาพน้ําชายฝง (2537) ซึ่งกําหนดคามาตรฐานคุณภาพน้ําบริเวณ
ชายฝงของอาวไทย และฝงตะวันตกของเกาะภูเก็ต รวม 31 พารามิเตอร เชน
ความเปนกรดเปนดาง (pH) ความเค็ม ความโปรงใส (transparency) ปริมาณ
ออกซิเจนละลาย (dissolved
oxygen)
โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด
น้ํามันและไขมัน โลหะหนัก และคลอรีนตกคาง เปนตน
1.6

แนวทางและมาตรฐานสิ่งแวดลอมสากล
ประเทศไทยเปนภาคีหรือสมาชิกของกฎหมายระหวางประเทศหลายฉบับ แมวา
บางฉบั บ จะยั ง ไม ไ ด ป ระกาศใช ภ ายในประเทศ แต แ นวทางและมาตรฐาน
เหลานั้นเปนที่ยอมรับและนํามาใชในระดับสากล ซึ่งกฎหมายเหลานั้น ไดแก
1.6.1 อนุสัญญา “INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTINENTAL
SHELF 1964”
อนุสัญญาฯ ฉบับนี้กําหนดสิทธิของแตละประเทศในการสํารวจและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติในไหลทวีป (Continental shelf) ของตนเอง อยางไรก็ตาม
การสํารวจและใชประโยชนนั้น จะตองไมกีดขวางการเดินเรือ การทําประมง หรือ
การอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเล
1.6.2 อนุสัญญา “CONVENTION FOR SAFETY OF LIFE AT SEA (SOLAS),
1960&1974”
วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญา SOLAS คือการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับ
การกอสราง เครื่องมือและการดําเนินการของเรือใหมีความปลอดภัย
1.6.3 อนุสัญญา “MARPOL 73/78”
อนุสัญญาวาดวยการปองกันมลภาวะจากเรือ (The international convention
for Prevention of Pollution from Ships, 1973) ที่แกไขภายใตสนธิสัญญา
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1978 (1978 Protocol) หรือที่รูจักกันภายใตชื่อ “MARPOL 73/78” มีขอกําหนด
เกี่ยวกับการปลอยของเสีย ขยะ (และวัตถุตางๆ)
การปลอยของเสียจากแทนขุดเจาะที่ยึดติดกับที่ และแทนขุดเจาะชนิดเคลื่อนที่
จะถูกบังคับโดยอนุสัญญา MARPOL นี้
ภาคผนวก I: การปองกันมลภาวะจากน้ํามัน ที่เกิดจากเรือขนสงน้ํามันและเรือ
บรรทุกน้ํามัน (ภาคผนวก I นี้มีการแกไขเพิ่มเติมในป 1978 1984 และ 1992)
ภาคผนวก III: การปองกันมลภาวะจากวัตถุอันตรายที่อยูในรูปหีบหอ หรือใน
ตูคอนเทนเนอรหรือถัง ไดกําหนดมาตรฐานในการบรรจุหีบหอ การขนถาย การ
จั ด ทํ า เอกสาร การเก็ บ รั ก ษา ข อ จํ ากั ด ด า นปริ ม าณ ข อ ยกเว น และประกาศ
เกี่ยวกับการปองกันมลภาวะจากวัตถุอันตราย
ภาคผนวก IV: การปองกันมลภาวะจากน้ําโสโครก
ภาคผนวก V: ขยะ โดยกําหนด
• การกําจัดขยะและเศษอาหารจากเรือและแทนขุดเจาะนอกชายฝง
• ทางเลือกในการเผาสําหรับขยะที่เกิดในเรือ และ
• ทางเลือกในการจัดการและกําจัดขยะบนเรือ
ประเทศไทยไมไดเปนสมาชิกของอนุสัญญา MARPOL 1973/78 แตหนวยงานที่
รับผิดชอบกําหนดใหประเทศไทยปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้
1.6.4 สนธิสัญญามอลทรีออล (MONTREAL PROTOCOL, 1989)
สนธิสัญญามอลทรีออลวาดวยสารที่ทําลายชั้นโอโซน กําหนดใหลดการใชสารที่
ทําลายชั้นโอโซน (ozone-depleting substances (ODSs)) โดยภาคีสมาชิกได
ลงนามรวมกันในการ
• ควบคุมปริมาณการใชและการผลิตสารที่ทําลายชั้นโอโซนตอป
• ลดปริมาณการใชและการผลิตสารที่ทําลายชั้นโอโซน ลงรอยละ 50
จากเดือนกรกฎาคม 2541
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