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บทที่ 3
สภาพแวดลอมปจจุบัน
3.1 บทนํา
ในบทนี้จะอธิบายถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ นิเวศวิทยา คุณคาคุณภาพชีวิต และ
คุณคาการใชประโยชนของมนุษยในตอนกลางของอาวไทย เพื่อที่ใชเปนขอมูลพื้นฐาน
(Baseline) สําหรับการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
3.1.1 สถานที่ตั้ง
บริเวณอาวไทยถูกกําหนดอยางคราวๆ โดยแนวชายฝง ทางดานตะวันออก เหนือ
และตะวันตก ของประเทศไทย สวนทางทิศใตกําหนดโดยเสนที่ลากมาจากแหลม
คามัวของประเทศเวียดนามไปยังโคตะปุระของมาเลเซีย ที่ตั้งของแหลงปลาทองได
แสดงไวตามสภาพทางธรณีวิทยาเหลานี้ในรูปที่ 3-1
อาวไทยมีชว งกวางที่สุด 550 กิโลเมตร และยาว 835 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะทั้งหมด 256 เกาะ ซึ่งโดยมากอยูหางจาก
ฝงไมเกิน 75 กิโลเมตร ปากอาวกวาง 320 กิโลเมตร น้ําจืด ตะกอนดิน และ
สารอาหารซึ่งมีจํานวนมากถูกพัดพามายังอาวโดยแมน้ําหลายสาย
3.1.2 แหลงขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษานํามาจากการทบทวนเอกสารตางๆ ประกอบกับการสํารวจ
ภาคสนาม และการวิเคราะหสภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่สัมปทานของบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาเหลานี้ ซึ่งไดแก ขอมูลการ
สํารวจระดับพื้นทองทะเล (Bathymetry) กระแสน้ํา น้ําขึ้นน้ําลง มวลน้ํา ปลา และ
สภาพตะกอน ไดสรุปไวในหัวขอ 3.2
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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รูปที่ 3-1 ตําแหนงพื้นที่สัมปทานในทะเลของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
แหลงผลิตหลัก และแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง 2 (PLOCPP2) ในอาวไทย
หนา 3-2
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บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดทําการศึกษา และมอบทุนสําหรับการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานและผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเฉพาะแหลงในบริเวณตอนกลางคอนไป
ทางตะวันตกของอาวไทย การศึกษาเหลานี้แสดงใหเห็นสภาพกอนการพัฒนา และ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินการ แหลงขอมูลหลักสองแหลง
ไดแก งานของ Battlele Ocean Sciences (1990 1991 a และ b 1994 a b และ c)
และ Tetra Tech Inc (1997 a และ b 1998 2000 2001 และ 2003) ข อ มู ล ที่
เกี่ย วข อ งลา สุ ด ไดถู ก นํ า เสนอและอภิ ป รายใน “รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง” (Tetra Tech Inc, 2001) และ
ใน “รายงานผลการปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
การอนุมัติแลวของแหลงปลาทอง” (Tetra Tech Inc, 2003)
ในป 2533 Battlele ไดทํ า การสํ า รวจเป นบริ เ วณกว า ง เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง สภาพทาง
กายภาพ สมุ ท รศาสตร เคมีแ ละชี ว ภาพของสภาพแวดล อ มทางทะเลในบริ เ วณ
ใกล เ คี ย งกั บหลุ ม ผลิ ต ทั้ ง 4 แห ง และแท น ผลิ ต 2 แห ง ในบริ เ วณแหล ง เอราวั ณ
(EWP, EWK, EPB), ปลาทอง (PWE, PLCPP) และบรรพต
หลุมผลิตและแทนผลิตที่ถูกเลือกเพื่อการศึกษานี้มีชวงอายุการดําเนินการตั้งแตสอง
ถึ ง สามเดื อ น จนถึ ง 9 ป ทํ า ให ส ามารถวั ด ผลที่ เ กิ ด จากการขุ ด เจาะและการ
ดําเนินการ ณ เวลาตางๆ ได รวมทั้งสามารถวัดการฟนตัวที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณ
หลุมผลิตและแทนผลิตที่มีอายุมากได ปจจัยที่ทําการตรวจวัดในแทนผลิตตางๆ
ไดแก
• การกระจายตัวของปรอทในตะกอนดินใกลแทนผลิต
• การกระจายของเศษน้ํามันและเศษดิน หินจากการขุดเจาะ (Cutting residue)
ในตะกอนดิน
• สภาพทางชีวภาพของตะกอนดินใกลแทนผลิต
• ความเขมขนของปรอทในน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ตอมาภายหลัง Battelle (1994 a b และc)
ไดทําการวิเคราะหผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมในบริเวณแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทองซ้ําอีก
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการวิเคราะหทาง
สมุทรศาสตรเคมี โลหะหนัก และสภาพแวดลอมทางน้ํา ดังตอไปนี้
• การทบทวนเอกสารเพื่อจําแนกและสรุปขอมูลของอาวไทย
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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• การเก็บและวิเคราะหตัวอยางปลา
จากแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลง
ฟูนาน แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง แทนผลิตกาซธรรมชาติ
กลางแหลงเอราวัณเพื่อวิเคราะห โดย Battelle
• การเก็บตัวอยางปลาเพื่อวิเคราะหเนื้อเยื่อโดยหนวยงานกลาง
ไออี เ อ็ ม (IEM) ได ทํ า การสํ า รวจภาคสนาม และทํ า การวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมขั้นตน (IEE) ของแหลงไพลิน ใหแกบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ใน
ป 2538 ผลจากการศึกษานี้ไดถูกนํามาใชอางอิงเพื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาแหลงอื่นๆ ในอาวไทย
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดมอบหมายใหบริษัทเตตราเทค จํากัด ทําการ
ตรวจสอบปริม าณปรอทในอ า วไทยตอนกลาง (Mercury Investigation in the
Central Gulf of Thailand, 1997b) และศึกษาดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ ในอาวไทย
ตอนกลาง (Environmental Studies in the Central Gulf of Thailand, 2000, 2001,
2003) ที่เกิดจากการขุดเจาะในแหลงปลาทอง และแหลงอื่นๆ รวมทั้งการเก็บขอมูล
สําหรับ การจัด ทํารายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ่ง แวดลอมในโครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 (2544) และรายงานผลการปฏิบัติตามรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการอนุมัติแลว จํานวน 2 ฉบับ (รายงาน
ผลการปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการอนุมัติแลว
ของแหลงไพลิน 1998-2002, 2003 และ รายงานผลการปฏิบัติตามรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการอนุมัติแลวของแหลงปลาทอง, 2004)
3.1.3 การสํารวจภาคสนาม
มีการสํารวจสิ่งแวดลอมภาคสนามในบริเวณแหลงปลาทองและแหลงใกลเคียงหลาย
ครั้ง เชนเดียวกับการสํารวจในบริเวณจุดอางอิงที่อยูนอกอิทธิพลของผลกระทบที่
อาจเกิ ด ขึ้ น จากการขุ ด เจาะหรื อ กิ จ กรรมการผลิ ต ก า ซ (ตารางที่ 3-1) การเก็ บ
ตัวอยางกอนหนานี้ไดถูกออกแบบใหสอดคลองกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ตะกอนดิน และสัตวน้ํา ที่อยูในบริเวณแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง
(PLCPP) และหลุมผลิตยอย ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 ไดมีการเก็บตัวอยางใน
บริเวณแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) และบริเวณหลุมและแทน
หลุมผลิตในแหลงปลาทอง ปลาหมึก และยะลา (รูปที่ 3-2) ขอมูลจากการสํารวจในป
พ.ศ. 2546 นี้ ถูกนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการอางอิงสําหรับการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนี้
หนา 3-4
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ตารางที่ 3-1 การสํารวจสิ่งแวดลอมภาคสนามในบริเวณแหลงปลาทอง และบริเวณใกลเคียง
สถานที่

แทนผลิต
น้ํามันดิบ
กลางแหลง
ปลาทอง
(PLOCPP)

2546

การวิเคราะห

ตะกอนดิน

23

ปรอท สารหนู โลหะ อินทรียคารบอนทั้งหมด ขนาดของ
เม็ดดิน ทรายในตะกอน ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด

ลักษณะของสังคมสัตว
หนาดิน

23

ความหนาแนนของสัตวหนาดิน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โครงสรางและมวลชีวภาพ

เนื้อเยื่อของสัตวหนาดิน

17

ปรอทและสารหนู

ปลา

10

ปรอทและสารหนู

ตัวอยางที่เก็บ

ปรอท สารหนู โลหะ ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด
คาความเปนกรดตาง อุณหภูมิ ความเค็ม ออกซิเจนละลาย
น้ํา ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ความขุน
ความยาว มวล ความเขมขนของปรอททั้งหมดในเนื้อเยื่อ
ความเขมขนของสารหนูในเนื้อเยื่อ

2545

น้ําทะเล

43

2543

ปลา

43

ตะกอนดิน

24

ปรอททั้งหมด

น้ําทะเล

4

คลอไรด DOC ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด คลอโรฟลด เอ
ปรอททั้งหมด Divalent Hg, Elemental Hg, Methyl
mercury

ตะกอนดิน

50

ปรอททั้งหมด ขนาดของตะกอน โลหะ

ตะกอนดิน

48

ลักษณะของสังคมสัตว
หนาดิน

24

เนื้อเยื่อของสัตวหนาดิน

24

ปลา

20

ตะกอนดิน

24

ลักษณะของสังคมสัตว
หนาดิน

14

ตะกอนดิน

12

แทนผลิตกาซ
2540
ธรรมชาติกลาง
แหลงปลาทอง
(PLCPP)
2539
2533

PLWG

จํานวน
ตัวอยาง

วันที่

2546

2546
YAWA
2543
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ปรอท สารหนู โลหะ อินทรียคารบอนทั้งหมด ขนาดของ
เม็ดดิน ทรายในตะกอน ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด
ความหนาแนนของสัตวหนาดิน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โครงสรางและมวลชีวภาพ
ปรอทและสารหนู
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เม็ดดิน ทรายในตะกอน ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด
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ความหลากหลายทาง
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โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา 3-5

3. สภาพแวดลอมปจจุบนั

Tetra Tech, Inc. & SKM Thailand

ตารางที่ 3-1 การสํารวจสิ่งแวดลอมภาคสนามในบริเวณแหลงปลาทอง และบริเวณใกลเคียง
สถานที่

วันที่

ตัวอยางที่เก็บ

2546
SPM3

3
ตะกอนดิน

2543

YAWA
Reference
Stn
(YAREF)

2546

2543

หนา 3-6

จํานวน
ตัวอยาง

4

การวิเคราะห
ปรอท สารหนู โลหะ อินทรียคารบอนทั้งหมด ขนาดของ
เม็ดดิน ทรายในตะกอน ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด
ขนาดของเม็ดดิน ทรายในตะกอน อินทรียคารบอนทั้งหมด
ปรอททั้งหมด ความเขมขนของสารหนู
ปรอท สารหนู โลหะ อินทรียคารบอนทั้งหมด ขนาดของ
เม็ดดิน ทรายในตะกอน ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด
ความหนาแนนของสัตวหนาดิน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โครงสรางและมวลชีวภาพ

ตะกอนดิน

3

ลักษณะของสังคมสัตว
หนาดิน

3

เนื้อเยื่อของสัตวหนาดิน

3

ปรอทและสารหนู

ตะกอนดิน

3

ขนาดของเม็ดดิน ทรายในตะกอน อินทรียคารบอนทั้งหมด
ปรอททั้งหมด ความเขมขนของสารหนู
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รูปที่ 3-2 ตําแหนงจุดเก็บตัวอยาง และดัชนีทที่ าํ การวิเคราะห ซึ่งใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การจัดทํารายงาน
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3.2 ทรัพยากรทางกายภาพ
3.2.1 ธรณีวิทยา
พื้นทองทะเลของอาวไทยเปนสวนหนึ่งของเปลือกโลก (Tectonic) ซึ่งประกอบดวย
แองขนาดเล็กหลายๆ แองซึ่งแยกออกจากกันดวยแนวสันเขาใตทะเลเกาะกระ (Ko
Kra Ridge) อันเปนแนวสันของหินฐาน (หินรองรับ) ที่เปนหินแกรนิตในยุคครีเตเซีย
(รูปที่ 3-3) แองดานตะวันออกประกอบดวย 2 แองยอยคือ แองปตตานีทางดาน
เหนือ และแองมาเลยทางดานใต โดยมีตะกอนหนาถึง 8,000 เมตร (27,000 ฟุต)
ทางดานตะวันตกมีแองที่เรียกกันวาแองตะวันตกซึ่งทรุดตัวระหวางรอยเลื่อน
(Western Graben Area) ประกอบไปดวยแองยอย 10 แอง และมีตะกอนรวมหนา
ประมาณ 4,000 เมตร (13,000 ฟุต) ความแตกตางอีกประการหนึ่งของทั้งสองแองก็
คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความลึก (Geothermal Gradient) โดย
แองตะวันออกมีคาสูงกวา คือ มากกวา 1.7 องศาเซลเซียสตอ 30 เมตร (3 องศา
ฟาเรนไฮตตอ 100 ฟุต) สวนในแองตะวันตกมีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.1-1.3 องศาเซลเซียส
ตอ 30 เมตร (2.0-2.4 องศาฟาเรนไฮตตอ 100 ฟุต) (Polahan, 1986) หินที่เปนฐาน
ของแองจัดอยูในยุคกอนเทอเชียรี่ และยังมีทั้งหินแกรนิต หินภูเขาไฟ และหินแปร
ขั้นต่ํา (Polachan et al., 1991)
อาวไทยประกอบดวยรอยเลือ่ นทางธรณีวิทยาจํานวนมาก ซึ่งแบงออกไดเปน 2
ระบบ คือ รอยเลื่อนปกติในแนวเหนือ-ใต และแนวเลื่อนที่มีการเคลื่อนในแนวหนาหลัง (strike-slip) อีก 2 แหง ตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือไปตะวันออกเฉียงใต และ
ตะวันออกเฉียงเหนือไปตะวันตกเฉียงใต (Polachan et al., 1991) ในชวงใด
ชวงหนึ่งกอนกลางยุคเทอเชียรี่ การทรุดตัวเนื่องจากการแยกตัวของเปลือกโลกเริ่ม
เกิดขึ้นในอาว การเลื่อนนี้เชื่อวามีสวนเกี่ยวของกับการเคลื่อนตัวของแผนเปลือก
โลก (Plate Tectonic) ตามการเคลื่อนตัวของแผนอินเดียเขาสูทวีปเอเซีย แนวรอย
เลื่อนทําใหเกิดการขยายตัวหรือแยกตัวจากกันของแองตางๆ ในอาวไทย
ตะกอนภายในอาวถูกแบงออกเปน 4 สวน (รูปที่ 3-4) ซึ่งเกิดจากการทับถมของ
ตะกอน 3 รอบ (cycle) สวนแรกซึ่งมีความเดนชัดที่สุดประกอบไปดวยลําดับชั้นการ
สะสมตัวของหินดินดาน หินทรายละเอียด หินทราย ในสภาพแวดลอมการสะสมตัว
แบบทางน้ําไหล (แมน้ํา, ลําคลอง) และทะเลสาบ โดยมีหินดินดานสีเทาปะปนอยู
บาง (Polahan, 1986) สวนที่สองมีหินดินดานอินทรีย (organic shales) และชั้นของ
ถานหินจํานวนมาก ซึ่งประกอบไปดวยถานหินและหินทรายในแองตะวันตกที่ทรุด
ตั ว ระหว า งรอยเลื่ อ นจะมี ต ะกอนทะเลสาบมากกว า ส ว นที่ ส ามประกอบด ว ย
หนา 3-8
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หินดินเหนียว (Claystone) เปนสวนมาก และมีหินทราย หินปูน และชั้นของลิกไนต
ปนอยูดวย ชั้นบนสุดของแองปตตานีถูกจัดเปนสวนที่สี่ ประกอบไปดวยหินดินดาน
สีเทาและมีหินทรายเล็กนอย (Lian and Bradley, 1986) สวนประกอบทั้งสี่เชื่อวา
ครอบคลุมอยูทั่วอาวไทย แตตัวบงชี้การจัดลําดับชั้นหินทางชีวะ (ฟอสซิล) ยากที่จะ
ติดตามตรวจพบเปนระยะไกลและตอเนื่อง เนื่องจากขอจํากัดของการกระจายตัวของ
ชั้นหินสะสมตัวบนบกและการเลื่อนตัวของชั้นหินอยางกวางขวาง (Polachan et al.,
1991)
มีการคนพบแหลงสํารองปโตรเลียมในแองสะสมตะกอนยุคเทอเชียรี่ในอาวไทยและ
บนฝง แองเหลานี้มีชั้นหินตนกําเนิด (source beds) หินเก็บกัก (reservoir rocks)
และบริเวณที่เก็บกัก (traps) ปโตรเลียม (Achalabhuti, 1981) ในป พ.ศ. 2524 ไดมี
การคนพบแหลงน้ํามันบริเวณแองสะสมตะกอนยุคเทอเชียรี่บนฝงทางตอนเหนือของ
ประเทศไทย คือ แหลงสิริกิตติ์
ความลึกที่เหมาะสมสําหรับการสํารวจปโตรเลียมในอาวไทยคือ บริเวณที่มีตะกอน
หนามากกวา 1,000 เมตร (3,000 ฟุต) แตไมเกิน 3,000 เมตร (10,000 ฟุต) ใน
บริเวณที่ตื้นกวานี้มักจะมีปริมาณปโตรเลียมนอย
สวนบริเวณที่ลึกกวานี้จะมี
อุณหภูมิสูงจนเกินไป
ในแหลงหลักจะประกอบดวยกาซและกาซธรรมชาติเหลว
(condensate)
ในแองปตตานี กาซและกาซธรรมชาติเหลวเกิดในชั้นหินทราย
(subquartzose) ของยุคไมโอซีน (Miocene) ที่ความลึกระหวาง 1,200 ถึง 2,400
เมตร (3,900-7,800 ฟุต) ภายในแองนี้ไดมีการจําแนกแหลงน้ํามันดิบจํานวน 13
แหลง ซึ่งกําลังถูกพัฒนาโดยบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัดและบริษัทในเครือ
แหลงน้ํามันเหลานี้คือ แหลงเอราวัณ บรรพต สตูล ปลาแดง ปลาทอง ฟูนัน จักรวาล
โกมินทร กะพง สุราษฎร ไพลิน ปลาหมึก และยะลา แองมาเลยทางดานใตมี
โครงสรางแบบ “บี” และไดรับการพัฒนาโดยบริษัทเทกซัสแปซิฟก จํากัด ในบริเวณ
นี้ กาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว และน้ํามันถูกพบในหินทรายดินดอนปาก
แมน้ํา (deltaic sandstones) ยุคไมโอซีนตอนตนถึงตอนกลาง (lower to middle
Miocene) แหลงบงกช ก็ตั้งอยูทางตอนใตของแองมาเลยนี้ดวย กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติเหลว และน้ํามันยังถูกพบในแองมาเลยที่แหลงสุริยา และแหลง
Cakerawala
แหลงเหลานี้ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่พัฒนารวมของประเทศไทยและ
มาเลเซีย (JDA)
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รูปที่ 3-3 ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของอาวไทย (Lian and Bradley, 1986)
หนา 3-10
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รูปที่ 3-4 ชั้นตะกอนในอาวไทย
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3.2.2 ภูมิอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยาไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในคาบ
30 ป ระหวางป 2504-2533
ลักษณะภูมิอากาศหลักเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใตโดยมีพายุไตฝุนเปนบางครั้ง สภาพอากาศแบงเปน 3 ฤดู
ไดแก
• ฤดูหนาว: เดือนธันวาคมถึงมกราคม มีอากาศเย็นและมีปริมาณฝนนอย
• ฤดูรอน: เดือนกุมภาพันธถึงเมษายน ทองฟาโปรง มีลมพัดแปรปรวน ฝนตก
นอย และมีอากาศรอน
• ฤดูฝน: เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน พายุฝนฟาคะนองและฝนตกหนักเปน
ครั้งคราว
อุณหภูมิ
คาเฉลี่ยของอุณหภูมิอยูระหวาง 26-29 องศาเซลเซียส ตารางที่ 3-2 แสดงคาเฉลี่ย
รายเดือนของอุณหภูมิที่จังหวัดสุราษฎรธานี ในป 2524 ถึง 2533
ตารางที่ 3-2 อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของอากาศในอาวไทย
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
คาเฉลี่ยรายป

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย (ºC)
25.5
26.3
27.7
29.0
28.6
28.2
28.1
27.9
27.5
27.2
26.3
25.4
27.3

หมายเหตุ: คาที่แสดงเปนคาเฉลี่ยของ 118 เดือน ระหวางป 2524 ถึง 2533 ของจังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มา: WorldClimate (2004)
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ปริมาณฝน
ขอมูลปริมาณฝน ที่วัดระหวางป พ.ศ. 2514-2543 ที่สถานีอุตุนิยมสามแหง แสดงใน
ตารางที่ 3-3 ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยเปนรายเดือนแปรผันจาก 26 มิลลิเมตร ในเดือนที่
แหงแลงที่สุด (กุมภาพันธ มีนาคมและเมษายน) ไปจนถึง 625 มิลลิเมตร ในเดือนที่
ฝนตกมากที่สุด (ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม)
ตารางที่ 3-3 ขอมูลปริมาณฝนในอาวไทย (2514 – 2543)
คาเฉลี่ย (ม.ม.)*

คาสูงสุด (ม.ม.)*

คาเฉลี่ยรายป (มม.)

เกาะสมุย

26 (ก.พ.)-66 (ก.ย.)

490 (พ.ย.)-464 (พ.ย.)

1,946

นครศรีธรรมราช

28 (ก.พ.)-74 (ก.ย.)

625 (พ.ย.)-448 (พ.ย.)

2,396

ชุมพร

30 (ก.พ.)-81 (ก.พ.)

341 (พ.ย.)-423 (ม.ค.)

1,883

บริเวณ

* คาเฉลี่ยและคาสูงสุด(มิลลิเมตร) เปนคาที่คํานวณจากคาเฉลี่ยในเดือนเดียวกันระหวางป 2514 ถึงป 2543.
ที่มา: IEM (2001)

กระแสลม
กระแสลมในอาวไทยนั้นขึ้นอยูกับลมมรสุมประจําฤดูกาล
ไดแก
ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน กุมภาพันธ) และ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ในชวงฤดูรอน (เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน)
ในชวงตอของฤดูกาลไดแก ฤดูใบไมรวงและฤดูใบไมผลิ ความกดอากาศจะต่ําและมี
คาแปรปรวน (Tetratech, Inc., 1997a)
ขอมูลกระแสลมที่ทําการตรวจวัดในป พ.ศ. 2541 ณ แทนผลิตกลางสตูล สรุปได
ดังตารางที่ 3-4 ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลกระแสลมในบริเวณใกลกับแทนผลิต
น้ํามันกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ที่เปนปจจุบันและสมบูรณที่สุด โดยขอมูลลม
ของปกอนหนานี้ จะมีลักษณะคลายคลึงกับขอมูลของป 2541 ทําใหอธิบายไดวา
รูปแบบของกระแสลมในพื้นที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไปและจะ
ยังคงรูปแบบเดิมตอไปในอนาคต (Tetratech, Inc., 2002)
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ตารางที่ 3-4
สรุปขอมูลกระแสลมซึ่งจัดเก็บ ณ แทนผลิตกลางสตูล ในป 2541 (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
เดือน

คาเฉลี่ย

คามากที่สุด

มกราคม

13.6

31.9

กุมภาพันธ

11.1

27.4

มีนาคม

11.0

27.1

เมษายนl

10.5

25.1

พฤษภาคม

7.4

28.6

มิถุนายน

9.0

33.4

กรกฎาคม

11.5

34.8

สิงหาคม

12.9

33.3

กันยายน

15.6

43.1

ตุลาคม

N/A

N/A

พฤศจิกายน

15.4

41.6

ธันวาคม

16.6

58.4

แผนภูมิลมซึ่งแสดงความเร็วและทิศทางของกระแสลมบริเวณรอบๆ แทนผลิตกลาง
สตูล ในชวงป 2538 ถึง 2541 ไดแสดงไวในภาคผนวก ฉ โดยจากแผนภูมิลมจะ
พบวา ในเดือนเมษายน กระแสลมหลักมีทิศทางมาจากทิศใตและทิศตะวันตกเฉียง
ใต สวนในเดือนธันวาคมนั้นกระแสลมหลักพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ไตฝุน
อาวไทยไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศแบบเขตรอนทุกชนิด คือ ลมมรสุม พายุ
ฝนฟาคะนอง ฝนไลชาง และพายุไตฝุน พายุที่เกิดขึ้นในเขตรอนมีความเสี่ยงในการ
เกิดพายุหมุนซึ่งบางครั้งอาจถึงขั้นกลายเปนพายุไตฝุน แมพายุเขตรอนและไตฝุนจะ
เกิดไดตลอดป แตชว งที่มีโอกาสสูง คือระหวางกลางเดือนตุลาคมถึง ธันวาคมซึ่ ง
ไตฝุนอาจเกิดขึ้นไดเมื่อกระแสลมพัดแรงกวา 64 น็อท ระหวางป 2488-2539 มี
พายุหมุนเขตรอนเกิดขึ้นในบริเวณนี้ 18 ครั้ง โดยเฉลี่ยแลวจะเกิดพายุหมุนเขตรอน
ทุ ก ๆ 2.9 ป ในจํ า นวน 18 ครั้ ง นี้ มี 2 ครั้ ง ที่ ไ ด ก ลายเป น พายุ ไ ต ฝุ น ซึ่ ง พั ด เข า สู
อาวไทย (พายุไตฝุนเกย ในป 2532 และพายุไตฝุนลินดา ในป 2540) (U.S. Naval
Meteorology and Oceanography Command, 2004)
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คุณภาพอากาศ
จากการทบทวนเอกสารในประเทศไทย ไมพบวามีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโดยตรง
3.2.3 สมุทรศาสตร
อาวไทยเปนอาวขนาดใหญที่มีความยาวมากกวา 800 กิโลเมตร และกวางกวา 600
กิ โ ลเมตร ตั้ ง อยู บ นไหล ท วี ป ซุ น ด า (Sunda Shelf) และเป ด ออกสู ท ะเลจี น ใต
อาวไทยมีลักษณะคอนขางตื้น โดยมีความลึกสูงสุดนอยกวา 90 เมตร สําหรับพื้นที่
ทางเหนือและทางดานตะวันออกของอาวที่หางจากฝงไมเกิน 60 ถึง 100 กิโลเมตร
ระดับน้ําจะลึกไมเกิน 20 เมตร สวนชายฝงทางดานตะวันตกระดับน้ําจะลึกเกินกวา
20 เมตรที่ระยะหางระหวาง 10 ถึง 20 กิโลเมตร จากฝง มีเพียงพื้นที่ตอนกลาง
หางจากฝงประมาณ 150 กิโลเมตร เพียงประมาณรอยละ 10 ของอาวเทานั้น ที่มี
ระดับน้ําลึกกวา 75 เมตร
สําหรับทางทิศใตที่เปดออกสูทะเลจีนใตนั้น กนอาวสูงขึ้นเล็กนอย หังสพฤกษและ
คณะ (2532) รายงานวามีแนวสันเขาใตทะเล (Ridge) สองแหงที่บริเวณปากอาว
แหงหนึ่งมีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งทอดตัวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เขาสูปากอาวที่บริเวณ โคตาบารู (Kota Bharu) ที่ความลึกประมาณ 50 เมตร อีก
แหงหนึ่งมีความยาว 150 กิโลเมตรทอดตัวจากทิศตะวันตกเฉียงใตบริเวณแหลม
คามัว (Cape Camau) ที่ความลึกต่ํากวา 20 เมตร ทําใหเกิดเปนผนังกวางประมาณ
50 กิโลเมตรที่ปากอาว แนวสันเขาใตทะเลนี้ทําใหการไหลของน้ําระดับลึกที่ไหลเขา
ออกจากอ า ว มี ลั ก ษณะคอดเข า และมี อิ ท ธิ พลต อ รู ป แบบของการไหลเวี ย นของ
กระแสน้ําในอาวตามลําดับ
แหลงกาซธรรมชาตินอกชายฝงของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ตั้งอยูบริเวณ
ขอบดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ตอนกลางของอาว ซึ่งมีระดับน้ําลึกระหวาง
65 ถึง 75 เมตร
การไหลเวียนของน้ําและกระแสน้ํา
น้ําในอาวไทยมีรูปแบบการไหลเวียน แบบการไหลเวียนบริเวณปากอาวของน้ําสอง
มวลในที่ตื้น (shallow two-layer estuarine circulation pattern) (หังสพฤกษและ
คณะ 2532) น้ําที่มีความเค็มต่ําจากฝนและน้ําจืดจากแผนดินไหลไปทางทิศใต และ
ออกสูอาวทางดานบนของผิวน้ํา ในขณะที่น้ําที่มีความเค็มสูงจากทะเลจีนใตไหลขึ้นสู
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา 3-15

3. สภาพแวดลอมปจจุบนั

Tetra Tech, Inc. & SKM Thailand

ทิศเหนือที่ระดับลึกใกลทองทะเล การสํารวจการไหลของน้ําโดยกองทัพเรือ แสดงให
เห็นวาน้ําจากทะเลจีนใตไหลเขามาตาม แนวชายฝงดานตะวันตก และน้ําที่มีความ
เค็มนอยกวาไหลลงสูทิศใตตามแนวชายฝงตะวันออก (เมนะเศวตและหงสกุล,2531)
อยางไรก็ตาม รูปแบบการไหลนี้มีความซับซอนมากขึ้นจากอิทธิพลของกระแสลมใน
ฤดูตางๆ รวมทั้งฝนและอิทธิพลจากน้ําขึ้นน้ําลง
ในปลายฤดู (กรกฎาคมถึงกันยายน) ทิศทางการไหลของกระแสน้ําที่ผิวเปลี่ยนเปน
ไหลจากตะวันตกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใตเชนเดียวกับกระแสน้ําลึก และ
มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ในชวงเดือนตุลาคมที่เปนฤดูเปลี่ยนลมมรสุม สําหรับสวน
ที่เหลือของปคือชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ) และ
ชวงฤดูเปลี่ยนผานไปเปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (มีนาคมและเมษายน) ก็ยังมี
ความแปรปรวนของทิ ศ ทางการไหลต อ ไป โดยเฉพาะที่ ค วามเร็ ว ต่ํ า การไหล
ยอนกลับอยางแรงของน้ําขึ้นน้ําลงที่ความเร็วสูงสุดซึ่งอาจสูงถึง 80 เซนติเมตรตอ
วินาที (1.6 น็อท) ถูกบันทึกไดในชวงเดือนธันวาคมและมกราคมในทิศทางจาก
ตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออกเฉียงใต สวนในเดือนอื่นๆ การไหลมีลักษณะมุง
หนาไปทางตะวันตกเฉียงใตโดยมีความเร็วสูงสุดต่ํากวา คือประมาณ 30 ซ.ม.ตอ
วินาที (0.6 น็อท)
ขอมูลกระแสน้ําถูกเก็บที่ความลึกสองระดับที่แทนผลิตกลางแหลงสตูล โดยมีการ
ติดตั้งเครื่องตรวจวัดกระแสน้ํา (current meter) ที่ขาของแทนสองเครื่อง เครื่องหนึ่ง
อยู ใ กล ผิว น้ํา และอี กเครื่ อ งหนึ่ ง อยู ใ กลท อ งทะเล ทํ า การจั ดเก็ บ ข อ มู ล จากเดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 และจัดเก็บอีกครั้งระหวาง
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยทําการจัดเก็บชวงละ 20 นาที
ขอมูลกระแสน้ําของป พ.ศ. 2541 นั้นจัดเปนขอมูลการวัดกระแสน้ําในบริเวณใกลกับ
แทนผลิตน้ํามันกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ที่สมบูรณและเชื่อถือไดที่สุด
รูปที่ 3-5 แสดงขนาดและทิศทางของกระแสน้ําในชวง 4 ฤดู ในป พ.ศ. 2541 ชวง
เปลี่ยนฤดู (มีนาคม-เมษายน) โดยทั่วไปกระแสน้ําที่ผิวน้ําจะขนานกับกระแสน้ําที่
ระดับลาง (จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต) ในชวงฤดูมรสุม
ตะวั น ตกเฉี ย งใต ( พฤษภาคม-กั น ยายน) และระหว า งเปลี่ ย นฤดู ( ตุ ล าคม) ทั้ ง
กระแสน้ําที่ผิวน้ําและกระแสน้ําลึกนั้นมีทิศทางขนานกัน(จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปทิศตะวันออกเฉียงใต) อยางไรก็ตามในเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม การไหล
ไปยัง ทิศ ตะวันตกเฉี ยงเหนือ จะมากกวาทิศ ตะวันออกเฉีย งใต ชว งเริ่มฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน-ธันวาคม) การไหลนั้นไมเปลี่ยนแปลง คือไหลไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ/ตะวันออกเฉียงใต กราฟแสดงขอมูลรายเดือนในป พ.ศ.
หนา 3-16

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

Tetra Tech, Inc. & SKM Thailand

3. สภาพแวดลอมปจจุบนั

2541 และขอมูลราย 12 เดือนที่ทําการจัดเก็บระหวางป พ.ศ. 2538-2539 รวมถึง
กราฟแสดงการพัดพาตะกอน ไดนําเสนอไวในภาคผนวก ฉ โดยกราฟดังกลาวนี้
แสดงสมมติฐานของการเคลื่อนยายของตะกอนในระยะเวลา 3 วัน จากแทนผลิต
กลางแหลงสตูล
กระแสน้ํ า ที่ ผิ ว น้ํ า ได รั บ อิ ท ธิ พ ลเป น อย า งมากจากทิ ศ ทางลม ทํ า ให มี ก ารแปร
ปรวนตลอดป ความเร็วของกระแสน้ําที่ผิวน้ําเฉลี่ยมีประมาณ 15 ซ.ม.ตอวินาที(0.3
น็อท) โดยมีความเร็วสูงสุด ประมาณ 50 ซ.ม.ตอวินาที (1 น็อท) สวนความเร็วของ
กระแสน้ําลึกเฉลี่ย อยูที่ประมาณ 10 ซ.ม.ตอวินาที (0.2 น็อท) โดยมีความเร็วสูงสุด
ของกระแสน้ําลึกมีประมาณ 70 ซ.ม.ตอวินาที (1.4 น็อท) กระแสน้ําลึกใกลทองทะเล
นี้เมื่อไหลที่ความเร็วใกลความเร็วสูงสุดจะทําใหเกิดการฟุงขึ้นของตะกอนและพัดพา
ตะกอนไปด ว ย การพั ด พาตะกอนสุ ท ธิ มี ทิ ศ ทางไปยั ง ด า นตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
อยางไรก็ต าม การหาความเร็วในการพัดพาตะกอนสุทธิ ยัง ตองทําการวิเคราะห
ตอไป
อิทธิพลจากฤดูกาล
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนําอากาศที่เย็นและแหงมาสูอาวไทย ระหวางเดือน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ ในชวงนี้น้ําที่มีอุณหภูมิต่ําและความเค็มสูงไหลเขาสูอาว
ผานแหลมคามัว (Cape Camau) แตไปไดไมไกลถึงตอนเหนือของอาว ในทางตรง
ขามมวลน้ําเค็มนี้เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกและออกสูปากอาว (เมนะเศวตและหงสกุล,
2531) ในขณะเดียวกันลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิดการไหลเวียนของ
กระแสน้ําที่ผิวภายในอาวในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาทางตอนเหนือของอาวไทย
บริเวณใกลกรุงเทพฯ น้ําในที่ตื้นถูกบังคับใหไหลวนตามเข็มนาฬิกา สวนตอนกลาง
ของอาว กระแสน้ําไหลเอื่อยและมีทิศทางจากใตไปตะวันตกเฉียงเหนือ กระแสน้ําลึก
ในบริเวณกลางอาวไทย นาจะมีลักษณะการไหลเชนเดียวกับกระแสน้ําที่ผิว แตยังไม
พบวามีการเก็บขอมูลระยะยาว
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ความเร็วของกระแสน้ําทีผ่ ิวน้ําและกระแสน้ําลึกใน 4 ฤดูบริเวณแทนผลิตกลางแหลงสตูล ป 2541

ในชวงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งจะมีอิทธิพลมากในเดือนพฤษภาคมจนถึง
เดือนกันยายน มีรายงานการไหลเขาของกระแสน้ําที่ผิวและกระแสน้ําที่ตอนกลาง
ของความลึกจากปากอาวเขามาตามแนวชายฝงดานตะวันออก และมีรายงานการ
ไหลออกของกระแสน้ําตามแนวชายฝงตะวันตก สวนทางตอนเหนือที่ใกลกรุงเทพฯ
กระแสน้ําไหลในทิศทวนเข็มนาฬิกา สวนการไหลของกระแสน้ําลึกในตอนกลางอาว
ยังมีขอมูลนอยมาก โดยเชื่อวานาจะไดรับอิทธิพลหลักจากกระแสน้ําขึ้นน้ําลง และ
ยังไมมีการเก็บขอมูลการเคลื่อนที่สุทธิของกระแสน้ําลึกในระดับใกลกนอาว
คลื่น
ขอมูลคลื่นทําการจัดเก็บจากแทนผลิตกลางแหลงสตูล โดยชวงเวลาของการจัดเก็บ
ขอมูลอยูระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 และจาก
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมป 2541 ซึ่งขอมูลความสูง คาบ และทิศทางของ
คลื่นนั้นในชวงดังกลาวไดทําการบันทึกทุกชวง 20 นาที ตารางที่ 3-5 แสดงความ
สูงที่มีนัยสําคัญของคลื่นจากขอมูลลาสุดในป พ.ศ. 2541 โดยความสูงที่มีนัยสําคัญ
ของคลื่นนั้นมีคาอยูระหวาง 0.9 เมตร ถึง 2.1 เมตร
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ตารางที่ 3-5
ความสูงของคลื่น ทําการจัดเก็บที่แทนผลิตกลางแหลงสตูล ในป 2541
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

คาความสูงของคลื่น
ที่มีนัยสําคัญ (เมตร)
1.5
1.1
1.2
1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
1.2
1.1
1.3
2.1

3.2.4 คุณภาพน้ํา
การไหลเวียนของกระแสน้ําจากปากแมน้ําในบริเวณอาวไทย เปนผลมาจากความ
หลากหลายของความเค็มและอุณหภูมิของน้ําที่ไหลเขาสูอาว น้ําจืดจากแผนดินไหล
เขาสูอาวผานแมน้ําหลัก 3 สายทางทิศเหนือ ในขณะที่น้ําที่เย็นกวาและเค็มกวาจาก
ทะเลจีนใตไหลเขามาทางปากอาวไทย ในฤดูแลงระหวางเดือนมีนาคมและเมษายน
หลังจากฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ น้ําในตอนเหนือของอาวมีสภาพคอนขาง
เป น เนื้ อ เดี ย วกั น โดยมี ค า ออกซิ เ จนที่ ล ะลายในน้ํ า และความเค็ ม ต า งกั น เพี ย ง
เล็กนอยที่ระดับความลึกตางๆ อยางไรก็ตาม ในชวงที่มีฝนมากที่สุดในฤดูลมมรสุมะ
วันตกเฉียงใต (สิงหาคมถึงตุลาคม) ความเค็มที่ผิวน้ําต่ําลงอยางมีนัยสําคัญ และเกิด
มีระดับความแตกตางของความเค็มของน้ําในแนวดิ่ง (halocline) และระดับความ
หนาแนนของน้ําในแนวดิ่ง (pycnocline) ขึ้น และไปยับยั้งการผสมกันกับน้ําที่ระดับ
ลึ ก ว า เป น ผลให เ กิ ด สภาพเฉพาะพื้ น ที่ ข องน้ํ า ผุ ด (upwelling) และน้ํ า จม
(downwelling)
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ความเค็มและอุณหภูมิ
โดยทั่วไปความเค็มที่ผิวน้ําลดลงตามแนวสูทิศเหนือ ความเค็มมีคาระหวาง 30 ถึง
33 ppt และลดลงเหลือ 27 ppt ในตอนเหนือของอาว และมีคานอยลงในชวงอาวที่
ใกลกรุงเทพและตามปากแมน้ํา ที่ความลึกประมาณ 40 เมตรในสวนที่ลึกที่สุดของ
ตอนกลางอา วซึ่ ง ถู ก ครอบครองโดยน้ํ าจากทะเลจี นใต ค าความเค็ มจะสูง ขึ้ น คื อ
ระหวาง 33 ถึง 34 ppt (เมนะเศวตและหงสกุล, 2531)
ขอมูลทางอุทกวิทยารวบรวมจากการสํารวจของ Battelle ในบริเวณรอบๆแหลงผลิต
กาซของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด แสดงใหเห็นวามีชั้นของน้ําที่มีความเค็ม
เทาๆ กันตามแนวดิ่ง (halocline) ลึกประมาณ 5 เมตร กอตัวอยางชัดเจนที่ความลึก
ระหว าง 35 ถึง 55 เมตรในเดื อนสิงหาคม ชั้น ของน้ําที่ มีค วามเค็ มต างกันอย าง
ชัดเจนถูกตรวจพบวามีแนวความเค็มที่เทากันอยูในทั้ง 8 สถานี ในเดือนสิงหาคมป
2533 (Battelle, 1991b) แนวความเค็มนี้พาดจากแหลงฟูนันทางตอนใตไปถึงแหลง
ปลาทองในตอนเหนือ น้ําที่เย็นกวา ความหนาแนนและเค็มสูงกวาจากทะเลจีนใตถูก
พบวาเขามาครอบครองบริเวณที่ลึกกวาในตอนกลางอาวไทย ขอมูลที่รวบรวมโดย
บริษัทเตตราเทค จํากัด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 (Tetra Tech, 1996) ก็แสดง
รูปแบบเดียวกัน ชั้นของน้ําที่มีความเค็มตางๆกันนี้อยูระหวาง 40 ถึง 45 เมตร ใกล
แทนผลิตปลาทอง ความเค็มมีคาตั้งแต 34 ppt ที่ผิวน้ํา จนถึง 36 ppt ที่พื้นลาง
ในบริเวณใกลเคียงกับแทนผลิตของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด และโดยตลอด
เกือบทั่วอาวอุณหภูมิของมวลน้ํามีความสัมพันธกับความเค็มอยางใกลชิด ชั้นของ
น้ําที่มีอุณหภูมิเทากันเกิดขึ้นที่ความลึกใกลเคียงกันกับชั้นน้ําที่มีความเค็มเทากัน
อุ ณ หภูมิ ที่ ผิ ว น้ํ า รอบแท น ผลิ ต แตกต า งกั น ไปตามฤดู ก าลและสภาพอากาศของ
ทองถิ่น ความรอนจากแสงอาทิตยอาจมีผลใหอุณหภูมิน้ําที่ผิวสูงขึ้น 0.5 ถึง 1.0
องศาเซลเซียสและพายุอาจทําใหอุณหภูมิลดลงเทาๆ กัน ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2543 ถึ ง กรกฎาคม พ.ศ. 2545 อุ ณ หภู มิ ผิ ว น้ํ า มี ค า ระหว า ง 28 ถึ ง 31 องศา
เซลเซียส
ขอมูลความเค็มและอุณหภูมิของน้ําตามแนวดิ่งที่ระดับตางๆ ไดถูกเก็บรวบรวมในป
พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2546 จากผิวน้ําจนถึงพื้นทองทะเลที่บริเวณใกลเคียงกับแทน
ผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง ขอมูลทั้งสองชุดมีลักษณะเหมือนกันและถูก
นํามาเขียนเปนกราฟดังรูปที่ 3-6 ซึ่งพบวาอุณหภูมิมีคาคงที่จากระดับผิวน้ําจนถึง
ระดับความลึก 50 เมตร โดยมีคาระหวาง 29 ถึง 31 องศาเซลเซียส
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มีการพบการเกิดชั้นบางๆ ของน้ําที่มีอุณหภูมิเทากัน ในป พ.ศ. 2540 ที่ความลึก
ระหวาง 50 ถึง 55 เมตร สวนจากความลึก 55 เมตร ถึงกนอาวมีอุณหภูมิคงที่ที่
27.5 องศาเซลเซียส ขอมูลในป พ.ศ. 2546 ถูกจํากัดที่ 50 เมตร เพราะเครื่องมือที่
ใชไมสามารถลงไปไดลึกกวานั้น
ขอมูลความเค็มของทั้งสองปก็มีลักษณะคลายคลึงกันเชนกัน โดยมีคาอยูระหวาง 31
ถึง 32 ppt ที่ความลึก 50 เมตรจากผิวน้ํา และมีคาคงที่ที่ 33.5 ppt ในชวง 15 เมตร
จากพื้นทองทะเล ขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิและความเค็มของน้ําทะเล มีคา
คงที่ในฤดูเดียวกันของแตละป
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รูปที่ 3-6
เสนแสดงชั้นอุณหภูมิและความเค็มของน้ําทะเลบริเวณใกลกบั
แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง ในเดือนพฤษภาคม 2540 และเมษายน 2546
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ความหนาแนน
ความแปรปรวนของความหนาแนนในชั้นน้ํามีรูปแบบเดียวกันกับอุณหภูมิและความ
เค็ม โดยชั้นน้ําที่มีระดับความหนาแนนเทากันจะกอตัวรวมกับชั้นน้ําที่มีอุณหภูมิและ
ความเค็มเทากัน ความหนาแนนมีคาระหวาง 20.5 หนวยซิกมา-ที ที่ผิวน้ํา จนถึง
ประมาณ 22 หนวยซิกมา-ที ที่พื้นทองทะเล ทั้งดานบนและดานลางของชั้นน้ําที่มี
ความหนาแนนเทากันนี้ ซึ่งมวลของน้ําจะมีการผสมกันเปนอยางดี และการกอตัว
ของชั้นน้ําที่มีความหนาแนนเทากันนี้ ยังขัดขวางการแลกเปลี่ยนน้ําในแนวดิ่งและทํา
ใหเกิดสภาพแวดลอมที่แบงชั้นกันอยางชัดเจนของชั้นน้ํา
โครงสรางตามแนวดิ่งของชั้นน้ําที่วัดจากอุณหภูมิ ความเค็มและความหนาแนนมีผล
อยางมีนัยสําคัญตอการพัดพาทั้งในแนวนอนและแนวดิ่ง และการผสมกันของสารที่
ทิ้งจากกระบวนการผลิต ตัวอยางเชน หากน้ําอุนจากกระบวนการผลิตถูกทิ้งสูความ
ลึ ก ที่ มี น้ํ า ที่ เ ย็ น กว า และเค็ ม กว า น้ํ า ทิ้ ง ก็ มี แ นวโน ม ที่ จ ะลอยตั ว ขึ้ น ไปรวมกั บ
กระแสน้ําที่ผิว อยางไรก็ตาม หากน้ําจากกระบวนการผลิตถูกปลอยออกใตชั้นน้ําที่มี
ความหนาแนนเทากัน น้ําทิ้งก็อาจถูกกักอยูที่ระดับชั้นน้ําที่มีความหนาแนนเทากัน
นั้น และไปรวมกับกระแสน้ําลึกและทําใหการผสมกันของน้ําทิ้งกับน้ําทะเลรอบๆ
เกิดขึ้นชาลง
ปริมาณปรอทในน้ําทะเล
ปรอทเปนสารปนเปอนในสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในตะกอน
ที่เกิดจากการสํารวจแหลงเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอน ปรอทอาจถูกพบในน้ําทะเลดวย
เชนกัน แมวาจะมีความเขมขนต่ํากวาในตะกอนมากก็ตาม
ตัวอยางน้ําทะเลถูกเก็บในบริเวณรอบแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 จากเรือลําเลียงของแหลงปลาทอง และไดทําการ
วิเคราะหหาปรอทโดยวิธี clean sampling techniques ตามดวย Modified USEPA
Standard Method 1669 (USEPA 1996) ตัวอยางน้ําทะเลถูกเก็บที่ผิวน้ําและใกล
ทองทะเลโดยทําการจัดเก็บทั้งสิ้น 6 สถานี ในบริเวณรอบๆ PLOCPP ตําแหนงที่
เก็บตัวอยาง (แทนดวย PL1-PL6) แสดงดังรูปที่ 3-7 โดยสถานีเก็บตัวอยางทั้ง 6
สถานี มีดังนี้
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• สถานีที่ 1, 2 และ 3 ตั้งอยูที่ระยะ 100,250 และ 500 เมตร ในทิศใตกระแสน้ํา
จากจุ ด ปล อ ยน้ํ า ทิ้ ง ตามลํ า ดั บ การเลื อ กสถานี เ ก็ บ ตั ว อย า งอยู ใ ต ก ระแสน้ํ า
เพื่อที่จะทําการวัดคุณภาพน้ําทะเล ที่ไหลผานแทนผลิต
• สถานีที่ 4 ตั้งอยูที่ระยะ 100 เมตร ในทิศเหนือกระแสน้ําจาก PLOCPP ทั้งนี้
เพื่อใชเปนขอมูลคุณภาพน้ําทะเลพื้นฐานบริเวณใกลแหลง PLOCPP
• สถานีที่ 5 และ 6 ตั้งขึ้นที่ระยะ 100 เมตรทางดานขางทั้งสองดานของจุดปลอย
ทิ้ ง น้ํ า โดยตั้ ง ฉากกั บ ทิ ศ ทางการไหลของกระแสน้ํ า โดยสถานี ทั้ ง สองถู ก
คาดหมายใหมีคุณภาพน้ํา ใกลเคียงสถานีที่ 4
ความเข ม ข น ของปรอทที่ วั ด ได จ ากตั ว อย า งจากแท น ผลิ ต น้ํ า มั น ดิ บ กลางแหล ง
ปลาทองในป 2545 มีคาต่ํามากโดยมีคาระหวาง 0.001 ถึง 0.013 ppb โดยไมพบ
รูปแบบการกระจายตัวที่สัมพันธกับความลึกหรือสัมพันธกับทิศทางของกระแสน้ํา
(ตารางที่ 3-6 และรู ป ที่ 3-8) ค า ที่ วั ด ได นี้ ต่ํ า กว า มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ชายฝ ง
ประเภทที่ 7 ซึ่งกําหนดใหมีคาไมเกิน 0.1 ppb อยูถึง 20 - 1,000 เทา
ตารางที่ 3-6 ความเขมขนของปรอททั้งหมดในน้ําทะเล รอบแทนผลิตน้ํามันดิบกลาง
แหลงปลาทอง เดือนกรกฎาคม 2545
สถานี

ระยะหางจากแทนผลิตน้ํามันดิบ
กลางแหลงปลาทอง (ม.)

PL1
PL2
PL3
PL4
PL5
PL6

255
234
544
104
83
127
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ความเขมขนของปรอททั้งหมด
(ppb)
พื้นทะเล
ผิวน้ํา
0.004
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001
0.006
0.013
0.006
0.003
0.010
0.005
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1,072,600
PL3
1,072,500

1,072,400

1,072,300

PL1
1,072,200
PL2
1,072,100
PL5

PLOCPP

1,072,000
PL6

PLCPP
1,071,900
PL4

Surface current observed
to flow to north-northwest
1,071,800
763,700

763,800

763,900

764,000

764,100

รูปที่ 3-7 สถานีเก็บตัวอยางน้ําทะเล ที่ PLOCPP, กรกฎาคม 2545
0.12

Hg (ppb)

0.1
0.08

Total mercury
(ppb)

0.06

Total Mercury
Standard

0.04
0.02

รูปที่ 3-8

หนา 3-24

PL6 (b)

PL6 (s)

PL5 (b)

PL5 (s)

PL4 (b)

PL4 (s)

PL3 (b)

PL3 (s)

PL2 (b)

PL2 (s)

PL1 (b)

PL1 (s)

0

ปริมาณปรอททัง้ หมด (Hg) ในน้ําทะเลที่ระดับผิวน้ําและระดับพื้นทะเล บริเวณรอบแทนผลิตน้ํามันดิบ
กลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) ในเดือนกรกฎาคม 2545
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ในเดือนกันยายน 2539 บริษัทเตตราเทค จํากัด ไดทําการเก็บตัวอยางน้ําทะเลเพื่อ
หาคาปรอท (โดยใชเทคนิค ultra-clean techniques เชนกัน) ที่แทนผลิตกาซ
ธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (ระหวาง 20 ถึง 100 เมตรจากจุดปลอยน้ําทิ้งจาก
กระบวนการผลิต) ในป 2539 ความเขมขนของปรอทจากแทนผลิตกาซธรรมชาติ
กลางแหลงปลาทอง (0.0003-0.0049 ppb) มีคาต่ํากวาคาที่วัดไดในป พ.ศ. 2545
รอบแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง กระนั้นก็ตามผลที่ไดจากแหลงปลาทอง
ในป พ.ศ. 2545 ก็ยังต่ํากวาคามาตรฐานของคุณภาพน้ําชายฝงประเภทที่ 7 ซึ่งมีคา
เทากับ 0.1 ppb อยูมาก รูปที่ 3-9 แสดงผลเปรียบเทียบของขอมูลจาก ป 2545 รอบ
แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง เทียบกับขอมูลในป 2539

0.1

Hg ( ppb )

0.08

0.06

0.04

0.02

0
PLCPP (Sept 1996)

รูปที่ 3-9

PLOCPP (July 2002)

ปริมาณปรอททั้งหมดในน้ําทะเลรอบๆแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองในเดือนกรกฎาคม
ป 2545 เปรียบเทียบกับขอมูลของแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP)ในป 2539
คาสูงสุด และ คาต่ําสุดของแหลง PLCPP ในป 2539 สวนเสนทึบแทนคามาตรฐานของคุณภาพน้ํา
ชายฝง ประเภทที่ 7 (0.1 ppb)
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ปรอทในน้ําทิ้งที่ผานการบําบัด
ไดมีการติดตามตรวจสอบความเขมขนของปรอทที่บริเวณ PLCPP กอน ระหวาง
และหลังการบําบัด โดยเก็บตัวอยางน้ํา 3 จุดคือ น้ําจากกระบวนการผลิตบริเวณจุด
เขา Hydrocyclone (HC) กอนที่จ ะมีการแยกทางกลหรือการบําบัดทางเคมีใดๆ
ตัวอยางน้ําดังกลาวจึงสามารถเปนตัวแทนคุณภาพน้ําจากกระบวนการผลิตกอนที่จะ
ผานการบําบัด
จุดที่ 2 เปนการเก็บตัวอยางบริเวณจุดเขาหนวยกระบวนการลอยตัว โดยใชกาซ
(IGF) ซึ่งเปนหนวยบําบัดที่สองของระบบบําบัดน้ํา
จุดที่ 3 คือ ภายหลังผาน IGF น้ําจากกระบวนการผลิตจะถูกนําไปบําบัดตอยังหนวย
แยกตะกอน (Sludge clarifier unit) ซึ่งตะกอนลอยที่เหลืออยูจะถูกแยกออกจากน้ํา
จากนั้นน้ําที่ผานการบําบัดแลว จะถูกสูบไปยังบอพัก (Sump Caisson) เพื่อระบาย
ลงสูทะเลตอไป การเก็บตัวอยางน้ําที่บําบัดแลวจะเก็บจากบริเวณบอพักกอนที่จะ
ผสมกับน้ําทะเล ผลการตรวจวัดปริมาณปรอททั้ง 3 จุดของระบบบําบัดน้ําแสดงใน
รูปที่ 3-10 สําหรับชวง 5 เดือนแรกของป 2547
จากผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาปริมาณปรอทในน้ําจากกระบวนการผลิตผันแปร
อยางมากจาก 270 ppb ในวันที่ 4 มีนาคม เปน 65 ppb ในวันที่ 11 พฤษภาคม (รูป
ที่ 3-10) เมื่อน้ําผานการบําบัดทางกายภาพและทางเคมี ณ บริเวณกอนเขา IGF
พบวาความเขมขนของปรอทลดลงอยางมาก จนเหลือความเขมขนอยูในชวงระหวาง
27 ถึง 1.5 ppb สวนตัวอยางน้ําหลังจากผาน IGF ออกมาและกอนจะปลอยทิ้งไป
นั้ น ปริ ม าณปรอทลดลงอี ก เล็ ก น อ ย โดยมี ค า ระหว า ง 33 ถึ ง 1.3 ppb ดั ง นั้ น
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดในการลดความเขมขนของปรอทโดยรวมจึงอยูระหวาง
1/20 (รอยละ 95) ถึง 1/50 (รอยละ 98) จากความเขมขนเริ่มตน
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ปรอทในน้ําทิ้งจาก PLCPP
300

250

ปริมาณปรอท (ppb)

200

150

100

50
N/A

0
น้ําเขา HC
น้ําเขาIGF
บอพัก

5 Jan 04

17 Jan 04

21 Jan 04

5 Feb 04

4 Mar 04

15 Mar 04

18 Mar 04

6 Apr 04

223

N/A

N/A

26

270

N/A

N/A

266

11 May 04
65

17

N/A

N/A

13

11

N/A

N/A

27

1.5

18

3.6

3.3

2.9

15

32

33

24

1.3

รูปที่ 3-10 ระดับความเขมขนของปรอทในน้ําจากกระบวนการผลิตกอน ระหวาง และภายหลังการบําบัด ณ
PLCPP ในป 2547

รู ป แบบทางกายภาพและทางเคมี ข องปรอทที่ พ บในน้ํ า จากกระบวนการผลิ ต มี
ความสํ าคั ญ เชนเดี ยวกันกั บ ปริ ม าณปรอททั้ ง หมด ในการประเมินผลกระทบต อ
สิ่ง แวดลอมที่ อาจเกิ ดขึ้นจากปรอทที่ อยู ในรู ปของสารละลายนั้น กลุมที่ อยูในรู ป
สารอินทรีย เชน เมธิลเมอรคิวรี (CH3Hg) เปนกลุมที่สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตได
งายที่สุดและมีความเปนพิษมากที่สุดดวย กลุมที่พบรองลงมาจากเมธิลเมอรคิวรี
ไดแกกลุมที่อยูในรูปสารอนินทรีย เชน ธาตุปรอทที่ละลายน้ํา(Hg0) หรือปรอทใน
รูปอิออน (Hg2+)
การเก็บตัว อยางน้ําจากกระบวนการผลิตบริเ วณหลุมเอราวัณและปลาทอง โดย
นักวิทยาศาสตรของ Tetra Tech และ Frontier Geosciences เพื่อตรวจสอบหา
ลักษณะเฉพาะของปรอท (ตารางที่ 3-7) ผลการวิเคราะหพบวา ประมาณ 1 ใน 20
ของร อ ยละ 1 (ร อ ยละ 0.05 หรื อ น อ ยกว า 0.3 ppb) อยู ใ นรู ป ของสารละลาย
(CH3Hg, Hg0, Hg2+) อยางไรก็ตาม การกรองน้ําจากกระบวนการผลิตสามารถลด
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ปริมาณปรอทลงไดถึงรอยละ 97 แสดงใหเห็นวาปริมาณปรอททั้งหมดเปนสวนที่อยู
ติดกับอนุภาคในน้ําจากกระบวนการผลิต
ตารางที่ 3-7
ความเขมขนของปรอทในน้ําจากกระบวนการผลิต

แทนผลิตกลางเอราวัณ
(ERCPP)
คาเฉลี่ย
ชวง
แทนผลิตกลางปลาทอง
(PLCPP)
คาเฉลี่ย
ชวง

ปรอททั้งหมด
(ไมไดกรอง)

Hg0
ปรอททั้งหมด
Hg2+
(กรอง)
(กรอง)
(ไมไดกรอง)
ไมโครกรัมตอลิตร (ppb)

619
266 - 807

20
0.004 - 59

0.042
0.003 – 0.137

0.28
0.06 – 0.78

0.0196
0.0014 – 0.0063

0.06%

87.4
57 - 144

1.52

0.018

0.0055

0.0128

0.04%

เมธิลเมอรคิวรี

ปรอท
ละลายน้ํา %

หมายเหตุ ปรอทละลายน้ํา เปนผลรวมของปรอทในรูปอิออน ธาตุปรอท และเมธิลเมอรคิวรี

ปริมาณสารหนูในน้ําทะเล
ตัวอยางน้ําทะเลที่เก็บบริเวณโดยรอบแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ไดถูกนําไปวิเคราะหหาสารหนูดวยเชนกัน ผลที่ไดมี
คาระหวาง ไมสามารถตรวจวัดได (ต่ํากวา 0.0001 มิลลิกรัมตอลิตร) จนถึง 0.0003
มิลลิกรัมตอลิตร รูปที่ 3-11 แสดงขอมูลจากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง
ในปพ.ศ. 2545 กรมควบคุมมลพิษยังไมไดทําการกําหนดมาตรฐานของปริมาณ
สารหนูในน้ําทะเล อยางไรก็ดี เกณฑมาตรฐานของสารหนูในน้ําทะเล ของ U.S.EPA
มีคาอยูที่ 0.036 มิลลิกรัมตอลิตร คาดังกลาวเปนคาที่ระบุไววาเปนคาสูงสุดของ
สารหนูในน้ําทะเล ซึ่งสิ่งมีชีวิตในน้ําสามารถสัมผัสไดโดยไมเกิดผลกระทบที่ยอมรับ
ไมได (USEPA, 2002) สําหรับปริมาณสารหนูที่ตรวจวัดในป พ.ศ. 2545 ที่บริเวณ
รอบๆ แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง พบวามีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
ดังกลาวอยางนอย 100 เทา

หนา 3-28
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รูปที่ 3-11 ปริมาณสารหนูทั้งหมด (As) ในน้ําทะเลบริเวณรอบแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลง
ปลาทอง ในเดือนกรกฎาคม 2545 แทงกราฟสีออนแทนตัวอยางน้ําทะเลที่ระดับ
ผิวน้ําและแทงกราฟสีเขมแทนตัวอยางน้ําทะเลที่ระดับลาง
(ND = ไมสามารถตรวจวัดได)

สารหนูในน้ําทิ้งที่ผานการบําบัด
การเก็บตัวอยางสารหนูกอน ระหวาง และภายหลังจากการบําบัด ไดดําเนินการ ณ
จุดเดียวกับการเก็บตัวอยางปรอท ผลการตรวจวัด พบวา ความเขมขนของสารหนู
ในน้ําจากกระบวนการผลิตมีคาแปรเปลี่ยนไปตามเวลาเชนกัน จาก 1,014 ppb ใน
เดือนกุมภาพันธ ถึง 353 ppb ในเดือนเมษายน (รูปที่ 3-12) โดยกอนผาน IGF
ความเขมขนของสารหนูลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาระหวาง 156 และ 340 ppb
ผลของการบําบัดโดย IGF ตอความเขมขนของสารหนูแปรเปลี่ยนคอนขางมาก โดย
สามารถลดความเขมขนไดตั้งแตน อยกวารอ ยละ 10 จนถึงมากกวา รอยละ 300
สําหรับคาความเขมขนของสารหนูบริเวณ Sump Caisson อยูระหวาง 99 ถึง 225
ppb ประสิทธิภาพของระบบบําบัดในการลดความเขมขนของสารหนูโดยรวมอยู
ระหวาง 1/3 (รอยละ 66.7) ถึง 1/5 (รอยละ 80) จากความเขมขนเริ่มตน
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สารหนูในน้ําทิ้งจาก PLCPP
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รูปที่ 3-12 ระดับความเขมขนของสารหนูในน้าํ จากกระบวนการผลิตกอน ระหวาง และภายหลังการบําบัด ณ
PLCPP ในป 2547

3.2.5 คุณภาพของตะกอนดิน
องคประกอบทางกายภาพและเคมีของตะกอนดิน มีความใกลเคียงกันทั้งแหลงยะลา
และแหล ง ปลาหมึ ก ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ค วบคุ ม และเป น ตั ว แทนของบริ เ วณที่ ส ภาพ
สิ่งแวดลอมที่ไมไดรับผลกระทบในบริเวณอาวไทย ตะกอนกลางอาวไทยมีลักษณะ
เปนดินเหนียวปนทราย
โลหะที่ มี ป ริ ม าณน อ ยในตะกอนดิ น (Trace Metals) – ค า ที่ มี อ ยู เ ดิ ม
(background)
ไดมีการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของโลหะที่มีปริมาณนอยในตะกอนดินที่ไมได
รับผลกระทบในอาวไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2526 ถึง 2542 ชวงความเขมขนที่พบใน
การศึก ษาค า ที่ มี อ ยู เ ดิ ม ได แ สดงไวในตารางที่ 3-8 ซึ่ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ค าความ
เขมขนที่ตรวจวัดไดในตะกอนดินที่เก็บจากแหลงปลาทอง และบริเวณใกลเคียงในป
พ.ศ. 2546 ปริมาณแคดเมียมและทองแดงในตะกอนที่เก็บรอบๆ แทนขุดเจาะและ
แทนหลุม ผลิตมีคา สูงกวาที่ พบในบริ เวณที่ไ มไ ดรับผลกระทบ ปริมาณโครเมีย ม
หนา 3-30
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พบวาสูงในบริเวณ PLWG เทานั้น ความเขมขนของตะกั่วและนิเกิลที่พบในตะกอน
รอบแท น ขุ ด เจาะและแท น หลุ ม ผลิ ต พบว า อยู ใ นช ว งเดี ย วกั น กั บ ค า ที่ มี อ ยู เ ดิ ม
รายละเอียดของความเขมขนของสารหนูและปรอทสามารถแสดงไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 3-8 ความเขมขนพื้นฐานของโลหะที่มีปริมาณนอย (ppm)
ในตะกอนดินที่เก็บจากแหลงปลาทอง และบริเวณใกลเคียงในป 2546
จุดเก็บ

Cd

Cr

Cu

Pb

Ni

Hg

As

Ba

PLOCPP

0.05 - 0.4

17 - 41

13 - 142

16 - 39

7 - 21

0.04 - 7

4-9

70 - 585

PLWG

0.05 - 1.5

21 - 55

9 - 44

10 - 30

9 - 29

0.02 - 2

3 - 48

206 - 14200

YAWA

0.06 - 0.4

30 - 51

16 - 27

4 - 42

14 - 25

0.008 - 0.1

3 - 16

273 - 24500

SPM-3

0.05 - 0.08

34 - 40

11 - 18

16 - 18

17 - 19

0.03 - 0.04

3-5

136 - 158

PMWA

0.05 - 0.5

39 - 50

12 -122

18 - 29

19 - 25

0.02 - 0.1

3 - 26

213 - 7640

SU-04

0.0 5 -0.2

33 - 49

13 - 34

17 - 25

17 - 26

0.006 - 0.03

5 - 55

293 - 16000

YAREF

0.08 - 0.09

41 - 42

12.5 - 12.8

18 - 19

19 - 20

0.015 - 0.018

2-4

126 - 132

หมายเหตุ: ตําแหนงจุดเก็บตัวอยางแสดงดังรูปที่ 3-2
ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนชวงความเขมขนที่พบในการศึกษาของ Windom et al. (1984), Hungspreugs &
Yuangtong (1983), Idthikasem et al. (1981), IEM (1997, 1998, 1999)
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ความเขมขนของปรอทในตะกอนดิน
ตะกอนดินที่อยูใตพื้นทองทะเลอาวไทยอาจประกอบไปดวยเศษหินที่มีความเขมขน
ของปรอทอยู สู ง ปรอทที่พ บในตะกอนดิ น ซึ่ ง เก็ บ จากแหลง ปลาทองและบริเ วณ
ใกลเคียงอยูในรูปของปรอทอนินทรียทั้งหมด (Tetra Tech Inc., 2001) ชวงความ
เขมขนที่พบที่แทนขุดเจาะ แทนหลุมผลิตในป พ.ศ. 2546 ไดแสดงไวในตารางที่ 3-8
ที่ แ ท น ผลิ ต น้ํ า มั น ดิ บ กลางแหล ง
คากําหนดแนวทางคุณภาพของตะกอนดิน
U.S. National Oceanic and Atmospheric ปลาทอง (PLOCCP) ช ว งความ
Administration (NOAA) ไดใหตารางอางอิงที่แสดง เข ม ข น ของปรอทมี ค า ไม เ กิ นค าที่ มี
ความเขมขนของสารปนเปอน
ทั้งในรูปอินทรีย
อยูเ ดิม อยางไรก็ตามความเขมข น
และอนินทรีย ในตัวกลางดานสิ่งแวดลอมหลายๆ
ชนิด ขอมูลในตารางสามารถนําไปใชเปนแนวทาง ของปรอทในตะกอนดิ น ซึ่ ง เก็ บ ที่
เทานั้น คาความเขมขนที่แสดงนี้ไมไดมีเปาหมาย แทนหลุมผลิต พบวามีคาสูงกวาคาที่
เพื่อการจัดการและฟนฟูสภาพดิน
แตเพื่อเปน มีอยูเดิมในบางครั้ง คาความเขมขน
แนวทางอยางไมเปนทางการสําหรับการแปลผลการ
ของปรอทในตะกอนดิ น ที่ เ ก็ บ ณ
วิเคราะหทางเคมีของตะกอนดิน
ตําแหนงอางอิง (YAREF) อยูในชวง
Threshold Effects Level (TEL) คือคาความเขมขน 0.015-0.018 ppm ชวงความเขมขน
ที่ต่ํากวาระดับที่คาดวาจะเริ่มเกิดผลกระทบในทาง
นี้เปนตัวแทนของความเขมขนที่มีอยู
ลบ คา TEL นี้ถูกกําหนดจากคาเฉลี่ยของความ
เดิมของปรอทในบริเวณนี้
เขมขนของกลุมขอมูลของสารพิษที่จะทําใหเกิดผล
กระทบที่เปอรเซนตไทลที่ 15 และคามัธยฐานของ
ความเขมขนของกลุมขอมูลที่ไมกอใหเกิดผลกระทบ

ได มี ก ารทํ า การเก็ บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ป ร อ ท ใ นบ ริ เ ว ณ ร อ บแ ท น ผ ลิ ต
The Effects Range - Low (ERL) คือคาความเปน
ก า ซธรรมชาติ ก ลางแหล ง ปลาทอง
พิษที่เริ่มแสดงในสิ่งมีชีวิตที่ออนไหวตอสารพิษ ERL
(PLCPP) ในป 2540 กอนที่จะมีการ
เปนคาดานต่ําของชวงความเขมขนที่ผลกระทบของ
มันสามารถตรวจวัดไดในการศึกษา และกําหนดที่ ติ ด ตั้ ง แท น ผลิ ต น้ํ า มั น รู ป ที่ 3-13
ความเขมขนที่ต่ํากวาเปอรเซนตไทลที่ 10 ของขอมูล แสดงการเปรียบเทียบผลของขอมูล
ความเปนพิษของตะกอนดินที่เลือกเฉพาะตัวอยางที่
ในป พ.ศ. 2546 กับขอมูลในป พ.ศ.
บงชี้วาเปนพิษโดยผูทําการตรวจสอบคนแรก
2540 ข อ มู ล ผลของ YAREF ในป
ที่มา: Buchman, M.F., 1999. NOAA Screening พ.ศ. 2546 และค า ตะกอนดิ น ตาม
Quick Reference Tables, NOAA HAZMAT แนวทางของ US NOAA (TEL และ
Report 99-1, Seattle, WA, Coastal Protection
E R L ) สํ า ห รั บ ป ร อ ท E R L ( ดู
and Restoration Division, National Oceanic and
คํ า อธิ บ ายในคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ
Atmospheric Administration, 12 pages
ตะกอนดินจากกรอบดานขาง) และ
รู ป ที่ 3-13 ยั ง ได นํ า เสนอค า ความเข ม ข น ของปรอทที่ แ ท น หลุ ม ผลิ ต ยะลาอั ล ฟา
(YAWA) และ SPM-3 ดวย เนื่องจากทั้งสองแหงนี้จะมีกิจกรรมการผลิตที่เกี่ยวเนื่อง
กับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 (PLOD2) และเนื่องจากทั้งสอง
หนา 3-32
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แหล ง นี้ ไ ม เ คยมี ก ารทํ า การตรวจวั ด ค า ปรอทมาก อ น ดั ง นั้ น ค า ที่ วั ด ได จึ ง นํ า มา
เปรียบเทียบกับขอมูลของ YAREF, ERL และ TEL (ไมมีคาพื้นฐาน)
ในป พ.ศ. 2540 พบปริมาณปรอทในระดับสูง (68.64 ppm) จากตะกอนดินที่เก็บ
จากตํ า แหน ง ที่ ห า งจากแท น ผลิ ต ก า ซธรรมชาติ ก ลางแหล ง ปลาทอง (PLCPP)
ประมาณ 50 เมตร ถึงแมวาความเขมขนจะลดลงอยางมีนัยสําคัญตามระยะทางที่
เพิ่มขึ้น แตที่ระยะหาง 1 กิโลเมตร ยังพบปรอทในปริมาณที่สูงกวาคา ERL (0.67
ppm) ผลการศึ ก ษาปริ ม าณปรอทที่ แ ท น ผลิ ต น้ํ า มั น ดิ บ กลางแหล ง ปลาทอง
(PLOCPP) ในป พ.ศ. 2546 พบวามีความเขมขนต่ํากวามาก โดยคาที่วัดไดสูงสุด
คือ 2.32 ppm ที่ระยะทาง 100 เมตรจากแทน คาที่แตกต างกันของสองปที่เ ก็ บ
ตัวอยางบอกไดถึงความแตกตางของตําแหนงที่เก็บ ในป พ.ศ. 2540 ตําแหนงที่เก็บ
ตัว อย างอยู ที่แท นผลิต กาซธรรมชาติก ลางแหลง ปลาทอง (PLCPP) แตป 2546
ตําแหน ง ที่เ ก็บตั ว อยา งอยูที่ แ ทน ผลิตน้ํ ามัน ดิบ กลางแหล งปลาทอง (PLOCPP)
ถึงแมวาแทนทั้งสองจะอยูหางกันเพียง 100 เมตร แตตําแหนงที่เก็บตัวอยางที่หาง
จากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) 50 เมตร ยอมหมายถึง
ตําแหนงที่หางจากแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง 150 เมตร ดังนั้น
ตําแหนงที่เก็บตัวอยางของทั้งสองที่จึงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันโดยตรงได
แตสามารถบอกผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องมาจากแตละแทนได
ตามที่ไ ดกลาวไวแลววาระดับปรอทในตะกอนดินที่เ ก็บในป พ.ศ. 2546 ที่สถานี
อางอิง (YAREF) มีคาต่ํากวา 0.2 ppm ระดับปรอทในตะกอนดินที่เก็บหางจากแทน
ผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) 250 เมตร มีคาเกินกวาคาความ
เขมขน ที่มีอ ยู 100 เทาหรือ มากกวา สัน นิษฐานวาแหลง ที่ มาของปรอทคือ เศษ
ตะกอนดินที่ติดอยูกับน้ําจากกระบวนการผลิตซึ่งปลอยมาจากแทนผลิตน้ํามันดิบ
กลางแหลงปลาทอง (PLOCPP)
ระดับปรอทซึ่งพบที่แทนหลุมผลิตยะลาอัลฟาและ SPM-3 ต่ํากวาคาอางอิง YAREF
คา ERL และคา TEL ยกเวนความเขมขนเฉลี่ยของปรอทซึ่งเก็บที่ 50 เมตร จาก
PLWG มีคา 0.35 ppm ตําแหนงที่เก็บตัวอยางนี้ใกลกับหลุมผลิตจึงอาจจะมีผลมา
จากการขุดเจาะ ซึ่งอาจทําใหปรอทที่มีอยูในธรรมชาติจากที่ลึกขึ้นมาสูพื้นผิวได
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ความเขมขนของสารหนูในตะกอนดินบริเวณแหลงปลาทองและพื้นที่
ใกลเคียง
ได ทํ า การตรวจวั ด ปริ ม าณสารหนู ใ นตะกอนดิ น ที่ เ ก็ บ บริ เ วณรอบๆ แท น ผลิ ต
น้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) ในป พ.ศ. 2546 และที่แทนผลิตกาซ
ธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP) ในป พ.ศ. 2540 ผลจากการตรวจวัดแสดง
ไวในรูปที่ 3-14 ปริมาณสารหนูที่ตรวจพบในป พ.ศ. 2540 ณ บริเวณที่หางจากแทน
ผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP) 50 เมตร มีคา 28.6 ppm ในขณะ
ที่ตะกอนดินซึ่งเก็บหางออกไป 100 เมตร พบปริมาณสารหนูมีคาสูงกวาคา ERL
คือ 8.20 ppm ปริมาณของสารหนูที่ตรวจวัดไดรอบๆ แทนในป พ.ศ. 2546 มีคาต่ํา
กวา ERL และ TEL แตสูงกวาคาซึ่งมีอยูคือ 3.2 ppm ซึ่งวัดไดจาก YAREF ความ
แตกตางนี้เปนผลมาจากจุดเก็บตัวอยางที่แตกตางกัน นอกจากนี้ผลการศึกษายัง
สะทอนถึงผลกระทบจากการดําเนินการที่ยาวนานของแทนผลิตกาซธรรมชาติกลาง
แหลงปลาทอง (PLCPP) (ผลของความเขมขนที่ 50 เมตร) และ แทนผลิตน้ํามันดิบ
กลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) แหงใหม (ผลของความเขมขนต่ํากวา)
ไดมีการตรวจวัดความเขมขนของสารหนูในตะกอนดินที่แทนหลุมผลิตยะลาอัลฟา
(YAWA) และ SPM-3 ในป พ.ศ. 2546 ปริมาณสารหนูที่ตรวจพบที่แทนหลุมผลิต
ยะลาอัลฟา (YAWA) ในบริเวณที่หางจากแทน 50 เมตร มีคาสูงเกินคาอื่นๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับทุกคาอางอิง ที่ระยะ 250 เมตรหางจากแทนขุดเจาะความเขมขน
ของสารหนู ล ดต่ํ า ลงกว า ค า ERL และ TEL แต ยั ง สู ง กว าค า ที่ มี อ ยู คื อ 3.2 ppm
ปริ ม าณสารหนู ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ที่ ต รวจพบบริ เ วณใกล กั บ แท น หลุ ม ผลิ ต ยะลาอั ล ฟา
(YAWA) นี้ นาจะมีสาเหตุมาจากการปลอยทิ้งน้ําโคลนจากการขุดเจาะ ซึ่งอาจจะมี
ความเขมขนของสารหนูในธรรมชาติสูง ที่ SPM-3 ความเขมขนของสารหนูมีคาต่ํา
กวาแตใกลเคียงกับคาอางอิงที่ YAREF.
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สารอินทรียคารบอนทั้งหมดในตะกอนดิน
สารอินทรียคารบอนทั้งหมด (TOC) เปนพารามิเตอรที่สําคัญในตะกอนดิน โดยเปน
ตัวดูดซับสารปนเปอนและเปนตัวชี้บงปริมาณสารอินทรีย (บนพื้นดินและแพลงค
ตอน) โดยปกติ แล ว ปริม าณสารอิ นทรี ยค ารบ อนจะมีค วามสั มพัน ธอ ยางมากกั บ
ขนาดของตะกอนดิน ปริมาณสารอินทรียคารบอนทั้งหมดในธรรมชาติกลางอาวไทย
มีคาอยูในชวงรอยละ 0.5 ถึง 3.0
ได มีการเก็บ ตัว อยางตะกอนดินเพื่ อ หาปริ ม าณสารอิน ทรี ย คารบ อนทั้ งหมดในป
2546 ที่ แ ท น ผลิ ต น้ํ า มั น ดิ บ กลางแหล ง ปลาทอง (PLOCPP) เปรี ย บเที ย บกั บ ที่
ตําแหนงอางอิง (YAREF) ผลการเปรียบเทียบแสดงในรูปที่ 3-15 ที่ระยะ 50 เมตร
จากแทน PLOCPP ปริมาณสารอินทรียคารบอนทั้งหมด (รอยละ 4.2) มีคามากกวา
คาที่มีอยูเล็กนอย (รอยละ 2.82) และคอยๆ ลดลงจนถึงระดับคาที่มีอยูที่ระยะหาง
ออกไป 250 เมตร จากแทน การเพิ่มขึ้นเล็กนอยของปริมาณ สารอินทรียคารบอน
ทั้งหมด อาจจะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตประกอบกับการลงเกาะที่ฐาน
ของแทนขุดเจาะของสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิด เชน หอย ปลา และสัตวน้ําอื่นๆ
ไดมีการตรวจวัดปริมาณสารอินทรียคารบอนทั้งหมดที่แทนหลุมผลิตยะลาอัลฟา
(YAWA) และ SPM-3 ในป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2546 ผลการศึกษาแสดงในรูปที่
3-15 โดยพบวาปริมาณสารอินทรียคารบอนทั้งหมดในแตละปมีคาใกลเคียงกันในทั้ง
สองจุดเก็บตัวอยาง และคาที่ไดยังใกลเคียงกับคาที่มีอยูเดิม โดยจุดเก็บตัวอยางที่
หางออกไป 100 เมตรจากแทน พบวาปริมาณสาร อินทรียคารบอนมีการเบี่ยงเบน
ไปรอยละ 1 ซึ่งแสดงถึงความเบี่ยงเบนตามธรรมชาติของจุดเก็บตัวอยางนี้
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รูปที่ 3-15 ความเขมขนของสารอินทรียคารบอนทั้งหมดในตะกอนดินที่แทนผลิตน้ํามันดิบกลาง
แหลงปลาทอง (PLOCPP) แทนหลุมผลิตยะลาอัลฟา (YAWA) และ SPM-3
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ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในตะกอนดิน
ความเขมขนที่มีอยูเดิมของสารประกอบไฮโดรคารบอนในตะกอนดินใตทะเลกลาง
อาวไทยมีคาต่ํามาก (ตารางที่ 3-9) คาเฉลี่ยปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมดใน
ตะกอนดินที่เก็บจากแหลงอางอิงมีความใกลเคียงกัน ซึ่งถือวาต่ํามากเชนกัน โดยมี
ชว งความเขมขนอยูที่ 2.7 ถึง < 20 ppm (ไมสามารถตรวจวัดได) แหลงอางอิง
เหลานี้ตั้งอยูหางประมาณ 10 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของแหลงปลาทอง และ
10 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกของแหลงเอราวัน (Battelle, 1991a)
IEM ไดทําการศึกษาปริมาณน้ํามันทั้งหมดในตะกอนดินรวม 24 ตัวอยาง ในป พ.ศ.
2539 พบวาปริมาณน้ํามันทั้งหมดอยูในชวง 1.1 - 4.8 ppm โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3 ppm
คาความเขมขนที่วัดไดจากสถานีควบคุมอยูในชวง 1.1 - 2.0 ppm (IEM และ AEA
1997) ปริมาณน้ํามันทั้งหมดที่พบในแหลงไพลินมีคาอยูในชวง 1.6 - 4.0 ppm ซึ่ง
เปนคาที่ต่ําและมีรูปแบบเดียว ในขณะที่สถานีควบคุมมีคาเฉลี่ยของน้ํามันทั้งหมดที่
1.0 ppm (IEM และ AEA 1997)
ตารางที่ 3-9 ความเขมขนที่มีอยูเดิมของสารประกอบไฮโดรคารบอนในตะกอนดิน
(ppm ของน้ําหนักแหง)
ชวงความเขมขน

ความเขมขนเฉลี่ย

2.7 – 6.7

4.6

1.1 – 4.8

3

1.6 – 4.0

2.3 – 3.3

ไมสามารถตรวจวัดได

Detection limits <8 ถึง <
20 ppm

ตําแหนงจุดเก็บ (แหลงที่มา)
10 กิโลเมตร จากแทนผลิตกาซธรรมชาติกลาง
แหลงปลาทอง (PLCPP) และแหลงเอราวัณ
(Battelle, 1991a)
อาวไทยตอนบน (IEM, 1996)
แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงไพลิน (IEM
and AEA, 1997)
YAREF 30 กิโลเมตรไปทางดานทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของ PLCPP (Tetra Tech
moniotring, 2003)

ได มี ก ารตรวจวั ด ปริ ม าณป โ ตรเลี ย มไฮโดรคาร บ อนทั้ ง หมด บริ เ วณแท น ผลิ ต
กาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP) ในป พ.ศ. 2540 และรอบๆ แทนผลิต
น้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) ในป 2546 ผลการศึกษาแสดงในรูปที่
3-16 ในป พ.ศ. 2540 คาปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมดอยูในชวง 83.0 ppm ณ
ตําแหนงจุดเก็บตัวอยางที่หางจากแทน 100 เมตร จนถึง 23.0 ppm ที่ 1 กิโลเมตร
จากแทน ผลการวิเคราะหปริมาณปโ ตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้ง หมดของป พ.ศ.
2546 พบวา ทุกตัวอยางที่เก็บมีคาต่ํากวาคาที่สามารถตรวจวัดได (<20 ppm) ในป
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พ.ศ. 2540 วิธีการที่ใชวิเคราะหปโ ตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมดคือ การใชฟรี
ออนสกัด ตามวิ ธี ก ารของ EPA 418.1 แต ห ลั ง จากนั้ นวิ ธี ก ารนี้ไ ด ถู ก ยกเลิ ก โดย
เปลี่ยนไปใชวิธี EPA 315B แทน โดยทําการตรวจวัดสารประกอบ 3 ชนิด คือ กาซ
โซลีน ดีเซล และ waste oil ความแตกตางของผลการวิเคราะหจึงอาจเปนผลมาจาก
การใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ที่ แ ตกต า งกั น พบว า ค า ความเข ม ข น ของป โ ตรเลี ย ม
ไฮโดรคารบอนทั้งหมดทุกคา ต่ํากวา 10,000 ppm อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งคาดังกลาว
เปนคาเพดานสูงสุดที่เริ่มจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุมสิ่งมีชีวิต (Tetra tech
2000b; Battelle 1994a)
ไดมีการวัดปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมดที่แทนหลุมผลิตยะลาอัลฟา (YAWA)
ในป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2546 ในป พ.ศ. 2543 กอนที่จะมีการขุดเจาะ ปริมาณ
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมดมีคาต่ํากวาคาที่สามารถตรวจวัดได (20 ppm) ที่
ทุกๆ จุดเก็บ ในป 2546 หลังจากมีการขุดเจาะถึง 20 หลุม ที่แทนหลุมผลิตยะลา
อัลฟา (YAWA) พบวาคาเฉลี่ยปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมดที่ระยะหาง 50
เมตรจากแทน เปน 4,805 ppm (ร อ ยละ 0.4) และ 3,147 ppm (ร อ ยละ 0.3) ที่
ระยะหาง 100 เมตร คาปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นนี้สูงกวาคาที่มีอยู
แต ยั ง คงต่ํ า กว า ค า ที่ เ ข า ใกล ค า ที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในกลุ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต
(threshold) ที่ 10,000 ppm (รอยละ 1) ที่จะสงผลกระทบ และโคลนเหลวสังเคราะห
ที่ถูกปลอยทิ้งออกมากับของเหลวจากการขุดเจาะมีต่ํากวารอยละ 12 ซึ่งเปนตัวเลข
เปาหมายอยางมีนัยสําคัญ
ที่ SPM-3 ไดมีการตรวจวัดปริมาณปโตรเลียมไฮโดรคารบอนหางจากแทนประมาณ
100 เมตร ผลจากการตรวจวัดทั้งสองปในป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2546 พบวามีคา
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนต่ํากวาคาที่สามารถตรวจวัดไดหรือนอยกวา 20 ppm
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1997 PLCPP
2003 PLOCPP

รูปที่ 3-16 ความเขมขนของปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมดในตะกอนดิน
ที่แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP) แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP)
และแทนหลุมผลิตยะลาอัลฟา (YAWA) และ SPM-3
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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กัมมันตภาพรังสีในตะกอนดิน
การตรวจวัดสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในแหลงไพลิน พบวามีระดับ
เดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง พื้ น ที่ แ ละเป น ระดั บ ที่ แ สดงถึ ง พื้ น ที่ ที่ ไ ม ไ ด รั บ การปนเป อ น ผล
การศึกษาสามารถบอกไดวาไมมีความแตกตางของระดับรังสีระหวางจุดเก็บตัวอยาง
ใกลแทนไพลินและที่สถานีควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
IEM (1997) รายงานในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลง
ปโตรเลียมไพลิน (Pailin Hydrocarbon Field Development) วาสารกัมมันตรังสีซึ่ง
ใชไอโซโทปของเรเดียม 226Ra และ 288Ra เปนตัวแทนในน้ําทะเลบริเวณอาวไทย มี
ระดับต่ําทั่วบริเวณและมีคาใกลเคียงกับที่พบในน้ําทะเลชายฝง 226Ra และ 228Ra
เปนไอโซโทปของเรเดียมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการยอยสลายของ 238U และ
232
Th ตามลําดับ
การวัดปริมาณสารกัมมันตรังสีในตัวอยางน้ําทะเลโดยใช USEPA Methods 900
และ 903.1 ซึ่งไดดําเนินการในป พ.ศ. 2539 รวม 4 จุด ซึ่งอยูหาง PLOCPP 2 ที่
เสนอไปทางเหนือเปนระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร (ตารางที่ 3-10) คา 226Ra ใน
น้ํ า ทะเลมี ค า อยู ใ นช ว ง0.0013 Bq/L ถึ ง 0.0058 Bq/L (Wang et al. 1975)
Penthreath (1977) ประมาณความเขมขนตามธรรมชาติของ 226Ra ในน้ําทะเลมีคา
เทากับ 0.0037 Bq/L จึงคาดวาไมมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารกัมมันตรังสี
นับตั้งแตมีการตรวจวัด
ตารางที่ 3-10 สารกัมมันตรังสี1 ในน้ําทะเลใกลแหลงปลาทอง (2539)
จุดเก็บตัวอยาง

ระยะทางจากแหลงปลาทอง
(กิโลเมตร)

226

Ra
(Bq/L)

Ra
(Bq/L)

AA-96
BA-96
DA-96
CC-96

102
92
83
68

<0.20
<0.20
<0.28
<0.30

<0.26
<0.28
<0.36
<0.37

228

1

Becquerel (Bq) เปนหนวยสําหรับวัดคาสารกัมมันตรังสีในระบบ SI และถูกกําหนดใหเทากับ 1
sintegration per second (1 dps). 1 curie (1 ci) มีคาเทากับ 3.70 x 1010 Bq.

การวัดปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดินโดย IEM ในป พ.ศ. 2536 เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในโครงการเดียวกัน โดยมีการเก็บตัวอยาง
9 จุ ด ใกล กั บ แหล ง ไพลิ น ผลตรวจวั ด มี ค วามใกล เ คี ย งกั บ ค า และช ว งของพื้ น ที่
ควบคุมซึ่งเปนตัวแทนของสภาวะเดิม (ตารางที่ 3-11)
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ตารางที่ 3-11 สารกัมมันตรังสีในตะกอนดินใกลแหลงไพลิน (2539)
ผลการวิเคราะห
ตัวอยาง
สถานีเก็บตัวอยาง
9 สถานี
สถานีควบคุม

คาต่ําสุดของ
Ra (Bq/g)

226

คาสูงสุดของ
Ra (Bq/g)

226

คาต่ําสุดของ
Ra (Bq/g)

228

คาสูงสุดของ
Ra (Bq/g)

228

0.018

0.050

0.017

0.065

0.026

0.048

0.016

0.043

ปริมาณสารกัมมันตรังสีเดิมในตะกอนดินมีคาประมาณ 0.012 Bq/g สําหรับ 226Ra
และ 0.020 Bq/g สําหรับ 228Ra การวัดปริมาณสารกัมมันตรังสีจะไมทําเปนประจํา
ในบริเวณพื้นที่สัมปทานปโตรเลียม และจากผลที่พบในป พ.ศ. 2539 จึงไมมีการ
ตรวจวัดสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยูในสิ่งแวดลอมในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
ในบางครั้งตะกรันที่เกิดขึ้นดานในของทออาจทําใหปริมาณสารกัมมันตรังสีสูงขึ้นได
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จึงติดตามตรวจสอบปริมาณสารกัมมันตรังสีในทอ
ของแท น ผลิ ต กลางเป น ประจํ า และพบว า ปริ ม าณสารกั ม มั น ตรั ง สี มี คา อยู ใ นช ว ง
เดียวกับคาที่มีอยูเดิม (10 – 20 uR/hr) นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดปริมาณสาร
กัมมันตรังสีในตะกอนจากระบบบําบัดน้ําจากกระบวนการผลิต ซึ่งจะนําไปกักเก็บ
ชั่วคราวที่ ERTC กอนที่จะนําไปอัดกลับลงหลุมนอกชายฝง โดยปริมาณที่วัดไดจาก
ตะกอนมีตั้งแตตรวจไมพบถึงระดับต่ํา คามาตรฐานสําหรับปริมาณสารกัมมันตรังสีที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (NORM) เทากับ 50 uR/hr
สารกัมมันตรังสีที่พบในตะกอนดินนั้นอาจเกิดจากธรรมชาติ หรือจากกิจกรรมของ
มนุษย สารกัมมันตรังสีที่เ กิดจากธรรมชาติสวนใหญนั้นเกิดจากโปแตสเซียม-40
(40K) โดยความเขมขนของ 40K ในตะกอนดิน ที่ตรวจพบตามแนวชายฝงอัลจีเรีย
(Algerian coast) มีคาระหวาง 0.311 ถึง 0.690 Bq/g (Noureddine และคณะ,
2543) อีกทั้ ง Povienc และ Pham (2543) ยังไดรายงานผลการตรวจวิ เคราะห
ตะกอนดินจากทะเลสาบ Fangataufa (French Polynesia) ซึ่งไดมีการเปรียบเทียบ
ผลที่ไดจากหองปฏิบัติการหลายแหง พบวา radionuclides ที่เกิดตามธรรมชาติมี
คาเฉลี่ย 0.173 Bq/g นอกจากนี้ Parsons และคณะ (2527) ไดรายงานระดับของ
กัมมันตภาพรังสีในตะกอนดินใตทะเลที่ประมาณ 0.740 Bq/g ดังนั้นจึงสามารถสรุป
ไดวาระดับของกัมมันตภาพรังสีที่ตรวจพบในอาวไทยโดย IEM และ AEA (2540)
นั้นอยูในระดับที่ต่ําเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นของมหาสมุทร
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สารอาหารในตะกอนดิน
การตรวจหาคาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของแหลงไพลิน
แสดงใหเห็นวาตะกอนดินมีคาไนโตรเจนทั้งหมดต่ําซึ่งเปนรูปแบบของตะกอนใน
พื้นที่นอกชายฝง คาไนโตรเจนทั้งหมดที่วัดไดอยูในชวงนอยกวารอยละ 0.01 ถึง
0.06 ของน้ําหนักตะกอนดินซึ่งมีคาเฉลี่ยที่รอยละ 0.03 (IEM และ AEA, 1997)
ปริ ม าณสารอาหารนี้ ค าดว า จะมี รู ป แบบเดี ย วกั น ตลอดทั้ ง บริ เ วณกลางอ า วไทย
เนื่องจากไมพบวามีแหลงของสารอาหารในบริเวณใกลเคียง ในการศึกษานี้ไมไดมี
การวิเคราะหสารอาหารจากตัวอยางตะกอนดินที่เก็บไดจากแหลงปลาทอง
แบเรียมในตะกอนดิน
ความเขม ขน ของแบเรีย มที่ตรวจพบในตะกอนดิ นตั ว อย า งจากอา วไทย มี คา อยู
ในชวง 126 ppm ถึง 286 ppm โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 179 ppm
มีการศึกษาเพียงเล็กนอยที่ตรวจวัดความเขมขนของแบเรียมในตะกอนดินในบริเวณ
ใกล กั บ แท น ผลิ ต น้ํ า มั น และก า ซ Phillips et al. (1998) รายงานความ
เขมขนเฉลี่ยของแบเรียมในบริเวณแทนหลุมผลิตนอกชายฝงแคลิฟอรเนีย มีคาอยู
ระหวาง 770 และ 9,700 ppm Breuer et al. (1999) รายงานวาความเขมขนสูงสุด
ของแบเรียมที่พบบริเวณแทนหลุมผลิต 6 แทนในทะเลเหนือ อยูระหวาง 2,080 ถึง
24,436 ppm เทียบกับความเขมขนเดิม 860 ppm ปริมาณการแพรกระจายของ
แบเรียมจากเศษวัสดุจากการขุดเจาะมีคาต่ํามาก (Shimmield et al. 1999).
ความเขมขนและการแพรกระจายของแบเรียมในตะกอนดินมีความคลายคลึงกับ
ของเหลวขุดเจาะที่มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบหลัก จากการศึกษาในอาว
เม็กซิโก (Candler et al. 1995) ความเขมขนของสวนประกอบของน้ําโคลนขุดเจาะ
ที่อยูในตะกอนดินมีแนวโนมลดลงตามเวลาภายหลังหยุดการขุดเจาะ ความเขมขน
เดิมของแบเรียมในตะกอนมีคาอยูในชวง 500-800 ppm ความเขมขนสูงสุดที่วัดไดมี
คา 47,400 ppm ในชวงเวลา 9 วันหลังการขุดเจาะ ถึง 14,700 ppm ภายหลังจาก 8
เดือน และ 2,600 ppm ภายหลังการขุดเจาะ 24 เดือน
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3.3 ทรัพยากรนิเวศวิทยา
3.3.1 สิ่งมีชีวิตจําพวกพืช (Flora)
แพลงคตอนพืช
ผลจากการสํารวจแพลงคตอนพืชในบริเวณกลางอาวไทย พบไดอะตอม จํานวน
14 วงศ (genus) Dinoflagellate จํานวน 18 วงศ และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินอีก
1 วงศ (IEM, 1995) IEM ไดสรุปในการศึกษาไววา แพลงคตอนพืชในบริเวณนี้ มี
ความอุดมสมบูรณใกลเคียงกับรายงานอื่นๆ ที่ไดทําการศึกษาไวกอนหนานี้ ยกเวน
แตความหลากหลายของแพลงคตอนพืชบางวงศที่แตกตางออกไป ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากความแตกต า งในพื้ น ที่ ที่ ทํ า การสํ า รวจและฤดู ก าล องค ป ระกอบของ
แพลงคตอนพืชในพื้นที่ศึกษามีความหลากหลายและความหนาแนนของเซลลต่ํา
แสดงใหเห็นวาน้ําทะเลในบริเวณนี้มีปริมาณสารอาหารคอนขางต่ํา
แพลงคตอนสัตว
IEM ไดทําการเก็บตัวอยางแพลงคตอนสัตวกลางอาวไทยในป พ.ศ. 2538 พบกลุม
ของแพลงค ต อนสั ต ว จํ า นวน 5 กลุ ม คื อ โปรโตซั ว (protozoa), chetonatha,
arthropod, urochordata และตัวออนของสัตวน้ํา (larva) ความหนาแนนสูงสุดที่พบ
คือ 7,773 เซลลตอลูกบาศกเมตร Eutintinnus เปนแพลงคตอนสัตวในกลุมของ
protozoa ที่พบในตัวอยางที่เก็บจากทุกๆ สถานี สวนวงศที่มีความหนาแนนสูงสุด
(มากกวา 2,700 เซลลตอลูกบาศกเมตร) คือ Tripodospyris
เนื่ อ งจากความหนาแน น ของทั้ ง แพลงค ต อนพื ช และแพลงค ต อนสั ต ว ตลอด
ตอนกลางของอาวไทยมีรูปแบบเดียวกัน ทําใหสามารถคาดการณไดวาจะพบความ
หนาแนนในลักษณะเดียวกันในบริเวณแหลงไพลินเชนเดียวกันกับในบริเวณแหลง
ปลาทอง ที่เ ป นเช นนี้ เพราะสภาพทางสมุท รศาสตร (อุณหภู มิ น้ํา รูปแบบความ
หนาแนน กระแสน้ํา และรูปแบบการพัดของลม) มีลักษณะเหมือนกันในทั้งสองพื้นที่
และไมมีแหลงอาหารเฉพาะพื้นที่เพิ่มเติมในบริเวณดังกลาว
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3.3.2 สิ่งมีชีวิตจําพวกสัตว (Fauna)
การวิเคราะหสังคมสัตวหนาดิน
ชุมชนสัตวหนาดินจําพวกไมมีกระดูกสันหลังในบริเวณอาวไทยตอนกลางมีลักษณะ
การกระจายของชนิดที่หลากหลาย (Battelle 1991; Tetra Tech, 2000) จากการ
สํารวจตั้งแตป พ.ศ. 2533 ในบริเวณใกลเคียงแหลงผลิตน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยูในตะกอน
ดินพื้นทะเลมากกวา 775 ชนิด ซึ่งสัตวเหลานี้สามารถจําแนกออกตามอนุกรมวิธาน
ไดประมาณ 19 กลุม (Phyla) ซึ่งกลุมที่มีจํานวนชนิดมากที่สุด คือ กลุมไสเดือน
ทะเล (Polychaete) (332 ชนิด) กลุมพวกที่มีเปลือกแข็ง (crustacean) (269 ชนิด)
และกลุมพวกหอย (Molluscs) (137 ชนิด) สัตวใน 3 กลุมนี้ยังเปนกลุมที่พบบอย
ที่สุดและมีมากที่สุด สําหรับกลุม Echinoderms ถึงแมจะพบเพียง 5 ชนิด แตกลุมนี้
อาจเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็วและกลายเปนสมาชิกที่สําคัญอีกกลุมหนึ่งในชุมชน
สัตวหนาดิน
นอกจากนี้ บริษัทเตตรา เทค จํากัด ไดทําการศึกษาสังคมสัตวหนาดินในป พ.ศ.
2546 ซึ่งพบวามีสัตวหนาดินจํานวน 277 ชนิดในบริเวณแหลงปลาทองและบริเวณ
ใกลเคียง ผลการสํารวจไดสรุปไวในตารางที่ 3-12 ความหนาแนนของสัตวไมมี
กระดูกสันหลังอยูในชวง 767 ตัวตอตารางเมตร ถึง 3,229 ตัวตอตารางเมตร ขอมูล
ในป พ.ศ. 2546 พบวากลุมที่มีความอุดมสมบูรณสูงสุดในบริเวณแทนผลิตน้ํามันดิบ
กลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) แทนหลุมผลิตยะลาอัลฟา (YAWA) และจุดอางอิง
YAREF คื อ ไส เ ดื อ นทะเล สั ต ว จํา พวกหอยพบว า มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ บ ริ เ วณ
PLWG และแทนหลุมผลิตยะลาอัลฟา (YAWA)
IEM (1995) พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมของความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดใหญ
(macrobenthic) ที่พบไดจากการสํารวจในอาวไทยมี 1,299 ตัวตอตารางเมตร คลาย
กับผลการศึกษาของบริษัทเตตรา เทค จํากัด แสดงใหเห็นวา กลุมไสเดือนทะเล
(polychaete) และพวกที่มีเปลือกแข็ง (crustacean) คือกลุมที่พบวามีจํานวนมาก
ที่สุ ด ในสั ง คมของสั ต ว ห นาดิ น ส ว นกลุ มสั ต ว อื่ น ๆ พบในจํา นวนที่ไ ม มี นัย สํ า คั ญ
นอกจากนี้ IEM ไดทําการจัดจําแนกชนิดของสัตวหนาดิน (เฉพาะกลุมที่ทําได) โดย
จะจัดจําแนกลงลึกถึงระดับวงศ (genus)
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ตารางที่ 3-12 ความหนาแนนของชุมชนสัตวหนาดิน (ตัวตอตารางเมตร)
จากการสํารวจในป 2546
อนุกรมวิธาน

PLOCPP

PLWG

YAWA

YAREF

Echinoderms (starfish,
brittle stars, sea
cucumbers)

9

15

14

17

Mollusks (snails, clams,
bivalves

7

967

800

17

Crustaceans (crabs,
shrimp)

198

298

311

183

Polychaete worms (marine
worms)

632

713

1796

467

กลุมอื่นๆ

209

110

307

83

รวม

1055

2102

3229

767

การวิเคราะหเนื้อเยื่อสัตวหนาดิน
ไดทําการเก็บตัวอยางสัตวหนาดินจํานวน 55 ตัวอยางในบริเวณแทนผลิตน้ํามันดิบ
กลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) และที่แหลงอางอิง (YAREF) ในป พ.ศ. 2546 มา
ทําการวิเคราะหหาปริมาณปรอทและสารหนู
ในป พ.ศ. 2546 ความเขมขนของปรอทที่พบมีคาตั้งแต 0.1 ถึง 1.55 ppm (รูปที่
3-17) ความเขมขนสูงสุดที่วัดไดพบที่ระยะ 50 เมตร และ 100 เมตร หางจากแทน
ขุดเจาะ ในขณะที่ระดับความเขมขนที่พบที่ระยะ 250 เมตร และ 1 กิโลเมตร มีคา
ต่ํากวามาก คาความเขมขนเฉลี่ยของปรอทที่พบในสัตวหนาดินที่เก็บตัวอยางจาก
YAREF ในป พ.ศ. 2546 มีคา 0.01 ppm ซึ่งนับวาต่ํากวาทุกๆ คาความเขมขนที่วัด
จากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) มาก ขอมูลนี้จะถูกนําไปเปน
ขอมูลพื้นฐานเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของปรอทในเนื้อเยื่อของ
สัตวหนาดิน
ไดมีการเก็บตัวอยางจํานวนหนึ่งสําหรับวิเคราะหความเขมขนของปรอทในเนื้อเยื่อ
ของสัตวหนาดิน รอบๆ แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP) ในป
2540 (รูปที่ 3-17) ซึ่งพบวาความเขมขนของปรอทในเนื้อเยื่อของสัตวหนาดินในป
2540 ที่ PLCPP มีคามากกวาตัวอยางที่ถูกเก็บในป 2546 คาความเขมขนของ
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ปรอทในเนื้อเยื่อของสัตวหนาดินของป 2540 มีคาความเขมขนในชวง 0.66 ppm ที่
ระยะ 1 กิโลเมตรจากแทนขุดเจาะไปจนถึง 5.88 ppm ที่ระยะทาง 50 เมตร จาก
แทนขุดเจาะ
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ความเขมขนของปรอทในเนื้อเยื่อสัตวหนาดินซึ่งเก็บรอบแทนผลิตกาซ
ธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP) ในป 2540 และแทนผลิต
น้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) ในป 2546.

Concentration (ppm)

ที่แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP) คาความเขมขนของสารหนูใน
ตัวอยางเนื้อเยื่อสัตวหนาดิน พบอยูที่ 0.894-2.274 ppm (รูปที่ 3-18) คาความ
เขมขนของสารหนูจะสูงในบริเวณใกลกับแทนและลดลงเมื่อไกลออกไป ความเขมขน
ของสารหนูเพิ่มขึ้นสูงกวาคาปกติที่มีอยูในน้ําทะเล 1.18 ppm (เก็บที่ YAREF) ที่
ระยะหาง 100 เมตรจากแทน ที่เปนเชนนี้นาจะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมบนแทน ทํา
ใหเกิดความเขมขนของสารหนูในตะกอนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหสารหนูในเนื้อเยื่อ
สัตวหนาดินสูงตามไปดวย
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Arsenic Concentrations in Benthos Around PLOCPP

2.27
1.59
0.92

50

รูปที่ 3-18

หนา 3-48

100
250
Distance from discharge (m )

0.89

1000

1.18

30,000
(YAREF)

ความเขมขนของสารหนูในเนื้อเยื่อสัตวหนาดินที่เก็บรอบๆ แทนผลิต
น้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง (PLOCPP)
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ขอสังเกตที่สําคัญคือผลการวิเคราะหโลหะในเนื้อเยื่อของสัตวหนาดิน อาจเกิดขอ
ผิดพลาดได เนื่องจากสัตวหนาดินจะกินตะกอนเขาไปดวยในขณะที่กินอาหาร และ
สัตวหนาดินโดยตัวของมันมีขนาดเล็กจึงเปนการยากมากที่จะแยกเนื้อเยื่ออินทรีย
ออกจากตะกอนสารอนินทรียที่สัตวหนาดินกินเขาไป และยังเหลืออยูในเนื้อเยื่อ
ดั ง นั้น ค า ความเข ม ข น ที่ต รวจวั ดได อ าจรวมโลหะที่ ติ ด อยู กั บ ตะกอนดิน ในระบบ
ทางเดินอาหารและโลหะที่สะสมในเนื้อเยื่อของสัตวเอง ดังนั้นผลการตรวจวัดความ
เขมขนของโลหะหนักใน เนื้อเยื่อสัตวหนาดินจึงเปนตัวบงชี้ที่เชื่อถือไมได
ปลา
พื้นที่สว นใหญของอาวไทยเปนพื้นที่ทําการประมงที่สําคัญ และพื้นที่ใกลชายฝง
หลายแหงนั้น จัดวาเปนแหลงวางไขของสัตวน้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่บริเวณตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดสุราษฎรธานี
(รวมถึงเกาะพงันและเกาะสมุย) ขอมูลที่จะกลาวถึงในหัวขอตอไปนี้ ไดนํามาจาก
การศึกษาของ IEM และ AEA ในป พ.ศ. 2540
ปลาผิวน้ํา (Pelagic Fish)
ปลาทูอินโดแปซิฟก เปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีการศึกษาเอาไว
มาก ฤดูวางไขของปลาทูอินโดแปซิฟกคอนขางยาว โดยจะเห็นไดจากวาไขปลาทู
สามารถพบไดตลอดทั้งป ชวงฤดูวางไข 2 ชวงที่สําคัญคือ เดือนกุมภาพันธถึงเดือน
มีนาคม และมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และพบพื้นที่วางไขสองพื้นที่ในอาวไทย คือ
ฝ ง ตะวั น ตกนอกชายฝ ง ทะเลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ถึ ง สุ ร าษฎร ธ านี และฝ ง
ตะวันออกนอกชายฝงทะเลจังหวัดตราดและจันทบุรี
ไดมีการศึกษาการเดินทางของปลาทูอินโดแปซิฟก โดยการวิเคราะหขอมูลจากปาย
ที่ติดกับตัวปลา (tagging data) การจับปลารายเดือนและการดูองคประกอบของ
ขนาดของปลา พบวาหลังจากลูกปลาฟกออกจากไขในชวงเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม ลูกปลาทูจะถูกพัดพาโดยกระแสน้ําเขาไปสูแนวชายฝงทะเลของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และชุมพร ซึ่งเปนสถานที่ที่ลูกปลาเหลานี้จะหากินและเจริญเติบโต
ในชวงมิถุนายนถึงกรกฎาคม ปลาจะเดินทางตามแนวชายฝงไปยังอาวไทยตอนบน
(ระหวางจังหวัดชลบุรีและเพชรบุรี) และจะอาศัยอยูในบริเวณนี้จนถึงเดือนตุลาคม
และธันวาคม หลังจากนั้นจึงคอยๆ เดินทางลงใตเพื่อวางไขในทะเลบริเวณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธและชุมพร ซึ่งเปนบริเวณที่มีการจับปลาโดยใชเครื่องมืออวนลอม
(purse - seiners) อยางมากในชวงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม
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ผลจากการทดลองติดตามสัตวโดยใชวิธีติดปายที่ตัวปลาโดยกรมประมง ทําใหเชื่อ
ว า ปลาทู ช นิ ด นี้ มี อ ยู 2 กลุ ม ด ว ยกั น โดยกลุ ม แรกอยู ท างชายฝ ง ตะวั น ตก (โดย
อธิบายไวแลวขางตน) ซึ่งจะถูกจับโดยกองเรือประมงของไทย สวนกลุมทางชายฝง
ตะวันออก จะถูกจับโดยกองเรือประมงไทย กัมพูชา และ เวียดนาม
สําหรับปลาทูอีกชนิดหนึ่งคือ ปลาทูอินเดีย นิเวศวิทยาของปลาชนิดนี้เปนที่รูกันนอย
กวาปลาทูอินโดแปซิฟก ในอาวไทยปลาทูอินเดียวางไขตลอดทั้งป โดยมีชวงการ
วางไขสูงสุดในนานน้ําบริเวณจัง หวัดประจวบวคีรีขันธในชวงเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนสิงหาคม และในนานน้ําอาวสุราษฎรธานีในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
มีการจับปลาทูในกลุม Rastrelliger Faughini เปนจํานวนมากในบริเวณนอกชายฝง
โดยการใชอวนลอยและอวนลาก แตไมพบวามีขอมูลทางดานนิเวศวิทยาของปลา
ชนิดนี้ในนานน้ําไทย
ในอาวไทยพบวาปลากะตักประมาณ 10 ชนิด (ในป พ.ศ. 2535 จับปลากะตักได
12,300 ตัน มูลคาถึง 478 ลานบาท) โดยพบชนิด Stolephorus heterolobus มาก
ที่สุด (รอยละ 87) จากการสํารวจในป พ.ศ. 2511 และ พ.ศ. 2512 พบไขของปลา
กะตักชนิดนี้ทุกเดือนที่ทําการสํารวจ จํานวนไขและลูกปลาที่พบสูงสุด พบในชวง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในน้ําลึก 15
เมตร และหางจากชายฝงออกไป 15 ถึง 45 กิโลเมตร พบแหลงวางไขปลากะตัก
ใหญๆ จํานวน 2 แหลง คือ 1) นอกชายฝงทะเลจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด และ 2) นอกชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ จนถึงเกาะพงัน
ปลาทู หรือปลาโอ มีจํานวน 3 ชนิด ที่ถูกจับได ในบริเวณนอกชายฝง (อาวไทย
ตอนกลาง)
• ปลาโอดํา Thunnus tonggol วางไขในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมใน
อาวไทยตอนกลาง (นอกนานน้ํา จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถึงนครศรีธรรมราช)
• ปลาโอลาย Enthynnus affinis วางไขในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม และ
มิถุนายนถึงกันยายน ในบริเวณนอกนานน้ําจังหวัดระยองถึงนครศรีธรรมราช
• ปลาโอขาว Auxis thazard วางไขในชวงเดือน เมษายนถึงกรกฎาคม ในบริเวณ
ใกลเคียงกับปลาโอลาย
การศึกษานิเวศวิทยาของปลาอินทรีย (King mackerel, Scomberomorus sp.) ใน
นานน้ําไทยมีจํานวนนอยมาก ปลาอินทรียอาจจะวางไขในอาวไทยในชวงเดือ น
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กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน และเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ตามแนวชายฝง
ตะวันตกนอกทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธและชุมพรที่ความลึก 10-15 เมตร และพบ
ปลาอินทรียที่โตเต็มวัย ตามแนวชายฝงตะวันออกนอกทะเลสัตหีบ จันทบุรี และ
ตราด
ปลาทูแขกหางเหลือง (the flat-bodied scad, Decapterus maruadsi) จัดวาเปน
ปลาเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง แหลงวางไขที่สําคัญของปลาทูแขกหางเหลืองมี
2 แหลงดวยกันคือ 1) ประมาณ 100 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใตของเกาะชางและ
2) ประมาณ 160 กิโลเมตรทางฝงตะวันออกของชุมพร (กลางอาวไทย) พบลูกปลาที่
เกิดใหมกระจายอยูเปนบริเวณกวาง ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ และ
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
ปลาหนาดิน (Demersal Fish)
ปลาหน า ดิ น (อาศั ย อยู บ นหรื อ ใกล พื้ น ท อ งทะเล) มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ
นอยกวาปลาผิวน้ํา หรือปลากลางน้ํา
ปลาบรีม (Threadfin breams) ที่สําคัญ 2 ชนิดคือ Nemipterus hexodon (วางไข
ตลอดทั้ ง ป แต จ ะวางไข ม ากในช ว งเดื อ นมกราคมถึ ง เมษายน และมิ ถุ น ายนถึ ง
สิงหาคม) และ N. peronei (วางไขในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน) แหลง
วางไข ที่ สํ า คั ญ คื อ ด า นในของอ า วไทยตอนบนและนอกทะเลจั ง หวั ด ชุ ม พรและ
สุราษฎรธานี
พบแหลงวางไขของปลาเกาอยู 3 แหลงคือ 1) ฝงตะวันออกของอาวไทยตอนในแถบ
จังหวัดสมุทรปราการและชลบุรี 2) นอกชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรี 3) นอกชายฝง
ทะเลจังหวัดปตตานี และนอกจากนี้ยังจะพบปลาเกาหลายชนิดไดทั่วไปนอกทะเล
จั ง หวั ด ชุ ม พร กลุ ม ที่ สํ า คั ญ ทํ า การจั บ ที่ บ ริเ วณใกล แ ท น ผลิ ต ของบริ ษัท ยู โ นแคล
ไทยแลนด จํากัด ประกอบดวย: ปลาเกา (Epinephelus aereolatus) และ ปลาเกา
จุดสม (Epinephelus coioides)
ปลากะพง (Lutianidae) พบไดทั่วไปในนานน้ําไทย ปลากะพงหลายๆ ชนิดมีแหลง
เพาะพันธุนอกชายฝงทะเลจังหวัดชุมพรและสุราษฎรธานี ปลากะพงสีทอง (golden
snapper, Lutjanus lineolatus) วางไขนอกชายฝงทะเลจังหวัดชุมพรถึงสุราษฎรธานี
ในชวงเดือนตุลาคมถึงมิถุนายน และจะวางไขมากในชวงปลายฤดู
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ปลาแพะ (gold fish, Mullidae) พบไดทั่วไปในนานน้ําไทย มีแหลงวางไข 2 แหลง
คือ 1) ชายฝงทะเลจังหวัดระยอง 2) ชายฝงทะเลจังหวัดชุมพรและสุราษฎรธานี
ตัวอยางปลาที่ทําการเก็บ
ไดทําการเก็บตัวอยางปลาจํานวน 7 ครั้ง ตั้งแตป พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2546 ที่แหลง
ปลาทองและพื้นที่ใกลเคียง ตารางที่ 3-13 แสดงถึงจํานวนของปลาที่ถูกจับในแหลง
ปลาทองและบริเวณใกลเคียง และชนิดของปลาที่พบ
การตรวจวัดไดมุงเนนไปที่การเก็บตัวอยางปลาชนิดที่เกี่ยวของกับแนวปะการังหรือ
โครงสรางคลายแนวปะการัง (เชน แทนขุดเจาะ) และชนิดปลาที่พบไดทั่วไปใน
อาวไทย โดยปลาที่เปนเปาหมายไดแกปลาเกาและปลากะพง ปลาชนิดที่ถูกจับได
มากที่สุดในการสํารวจระหวางป 2540-2546 แสดงดังตารางที่ 3-14 โดยเรียงลําดับ
ตามชนิดที่ถูกจับไดมากที่สุด
ตารางที่ 3-13 สรุปผลการสํารวจเก็บตัวอยางปลาที่แหลงปลาทองและพื้นที่ใกลเคียง
การศึกษา
ครั้งที่
1
2
3
4
5

ตําแหนงที่เก็บตัวอยาง
แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง/
แทนที่พักอาศัยกลางแหลงปลาทอง
แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง/
แทนที่พักอาศัยกลางแหลงปลาทอง
แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง/
แทนที่พักอาศัยกลางแหลงปลาทอง
แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง/
แทนที่พักอาศัยกลางแหลงปลาทอง
แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง/
แทนที่พักอาศัยกลางแหลงปลาทอง

จํานวน
ชนิดที่พบ

จํานวน
ปลาที่พบ

เอกสารอางอิง

ก.ค. – ส.ค. 2533

5

6

Battelle, 1991a

ก.พ. 2536

14

25

ARRI, 1993

1993

9

22

Battelle, 1994c

มิ.ย. – ก.ค. 2537

12

20

ARRI, 1995

ก.พ. 2538

11

20

ARRI, 1995

วันที่เก็บตัวอยาง

6

แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง

พ.ค.2540

13

30

7

แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง

ก.ย. 2543

8

43

8

แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง
/PLWG/PLWH

เม.ย. 2546

6

30
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ตารางที่ 3-14 ชนิดปลาที่พบมากที่สุดในการเก็บตัวอยาง (2540–2546) เรียงตามลําดับ
พฤษภาคม 2540
ปลาเกา (Aerolated grouper)

กันยายน 2543

เมษายน 2546

ปลาเกา (Aerolated grouper)

ปลากะพงแดง (Rosy red snapper)

ปลากะพง (Brownstripe snapper) ปลากะพง (Brownstripe snapper) ปลาเกาจุดสม (Orange-spotted grouper)
ปลาตาโต (Bigeye trevally)

ปลากะพงแดง (Rosy red snapper) ปลาเกา (Areolated grouper)

Red-belly fusilier

Painted sweetlip

Painted sweetlip

การตรวจวัดปริมาณปรอท
ชวงความเขมขนของปรอททั้งหมดที่วัดไดในตัวอยางเนื้อเยื่อปลา ระหวางป พ.ศ.
2540 ถึง พ.ศ. 2546 คือ 0.01 ถึง 0.86 ppm คาความเขมขนของสารที่ตรวจวัด
เฉลี่ย ความยาว และน้ําหนักของปลา แสดงผลในตารางที่ 3-15
คาความเขมขนเฉลี่ยของปรอทที่พบในปลาทั้งสิ้น 30 ตัว ตามโครงการตรวจติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดลอมของป 2546 เทากับ 0.24 ppm เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
ความเขมขนของปรอทที่พบในเนื้อเยื่อ จากการศึกษาอื่นๆในบริเวณอาวไทย แสดง
ใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของปรอทในป 2546 ที่วัดได ไมสูงกวาคาที่มีอยูอยาง
มีนัยสําคัญ และปลาที่จับไดในป 2546 มีขนาดใหญกวาปลาที่เคยถูกจับไดในอดีต
ดังนั้นคาความเขมขนเฉลี่ยของปรอทในปลาที่พบในป 2546 จึงสูงกวาคาเฉลี่ยในป
2540 ถึง 2543
ตารางที่ 3-15 คาเฉลี่ยความเขมขนของปรอทและสารหนู (ppm) ความยาวทั้งหมด (ซม.)
และ น้ําหนัก (กิโลกรัม) สําหรับตัวอยางปลาที่จับไดใน ป 2540-2546
2540

2541

2543

2546

ปริมาณปรอททั้งหมดเฉลี่ย (ppm)

0.22

0.13

0.2

0.24

ปริมาณสารหนูทั้งหมดเฉลี่ย (ppm)

N/A

N/A

N/A

2

ความยาวทั้งหมดเฉลี่ย (ซม.)

40.4

31.5

45.8

60.4

น้ําหนักเฉลี่ย (กก.)

1.25

0.63

1.98

4

จํานวนตัวอยางปลา
103
80
194
30
ระดับปรอทเฉลี่ยในปลาทั่วโลก = 0.28 มก./กก. (USFDA,Office of Seafood, 2001).
ระดับปรอทเฉลี่ยในปลาของสหรัฐอเมริกา = 0.3 มก./กก. (Eisler, 1987 US Fish and Wildlife Service).
ขีดจํากัดของ methylmercury ในปลาตาม WHO/UN FAO แนะนํา = 0.5 มก./กก. (WHO/FOS, 1991).
มาตรฐานปรอทในปลาตาม US FDA = 1.0 มก./กก. (ATSDR, US Public Heallth Service, 1999).
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ปลาเกาจุดสมเปนปลาชนิดที่มีจํานวนมากและถูกจับไดบอยที่สุดในการตรวจติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดลอมของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด โดยจับไดปลาเกาจุดสมที่มี
ความยาวถึง 100 เซนติเมตร เนื่องจากปรอทมีแนวโนมที่จะสะสมอยูในเนื้อเยื่อปลา
ตามขนาดของลําตัวและอายุ ดังนั้นอาจมีความเปนไปไดที่จะพบความเขมขนของ
ปรอทสูงสุดในเนื้อเยื่อปลาชนิดนี้ รูปที่ 3-19 แสดงคาความเขมขนของปรอทในปลา
เกาจุดสม เทียบกับความยาวทั้งสิ้นของปลาของขอมูล 2 กลุมคือ กลุมปลาที่จับในป
พ.ศ. 2536 - 2544 และปลาที่จับไดที่แทนขุดเจาะปลาทอง ป พ.ศ. 2546 ไดมีการ
สรางสมการถดถอยสําหรับขอมูลแตละชุด โดยพบวาสมการถดถอยของขอมูลทั้ง 2
ชุดมีลักษณะใกลเคียงกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาขอมูลที่เก็บไดในป 2546 ไมไดมีความ
แตกตางจากขอมูลที่เก็บในป พ.ศ. 2536 - 2544 ดังนั้นรูปแบบของความเขมของ
ปรอทในปลาเกาจุดสมที่พบในแหลงปลาทอง เปนไปในลักษณะเดียวกับรูปแบบที่
พบไดจากตําแหนงที่เก็บตัวอยางอื่นๆ ในอาวไทย ซึ่งก็เปนรูปแบบเดียวกันกับที่พบ
ในปลานักลาขนาดใหญที่พบในที่อื่นๆ ทั่วโลก

รูปที่ 3-19 ความสัมพันธระหวางความยาวทั้งสิ้นของปลาเกาจุดสม (ซม.)
และความเขมขนของปรอท (ppm)
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การตรวจวัดสารหนู
ไดทําการตรวจวัดความเขมขนของสารหนูในเนื้อเยื่อปลาจากการสํารวจป พ.ศ.
2546 โดยกอนหนานี้ไมเคยมีการตรวจวัดความเขมขนเฉลี่ยของสารหนูในเนื้อเยื่อ
ปลาบริเวณอาวไทยมากอน ปลาชนิดที่พบมากที่สุดในแหลงปลาทองในป 2546 คือ
ปลากะพงแดงและปลาเกาจุดสม (ตารางที่ 3-14) ความเขมขนเฉลี่ยของสารหนูที่พบ
ในเนื้อเยื่อปลามีคา 2.0 ppm (ตารางที่ 3-15) ความสัมพันธระหวางคาความเขมขน
ทั้งหมดสารหนู (ppm) และขนาดความยาวของปลา (เซนติเมตร) สําหรับปลาเกา
จุดสมและปลากะพงแดง แสดงไวในรูปที่ 3-20 รูปแบบความเขมขนของสารหนู ที่
พบในเนื้ อ เยื่ อ ปลาไม เ หมื อ นรู ป แบบความเข ม ข น ของปรอท (รู ป ที่ 3-19) โดย
ความเข ม ข น ของสารหนู ล ดลงเมื่ อ ความยาวของปลาเพิ่ ม ขึ้ น ในปลาทั้ ง 2 ชนิ ด
ความเข ม ข นของสารหนู ใ นปลากะพงแดงที่ ใ หญ ที่ สุ ด จํ า นวน 7 ตั ว มี ค า ต่ํ า กว า
ขีดความสามารถที่จะตรวจวัดได (0.25 ppm)

รูปที่ 3-20 ความสัมพันธระหวางความยาวทั้งสิ้น(เซนติเมตร) และความเขมขนของสารหนู (ppm)
ในตัวอยางปลาเกาจุดสม และ ปลากะพงแดงที่จับไดทแี่ หลงปลาทองในป 2546

กุง
ในประเทศไทยมีกุงเศรษฐกิจอยู 10 ชนิด พบวามีการจับกุงตลอดทั้งปตามแนว
ชายฝ ง บริ เ วณที่ มี ค วามสํ า คั ญ เป น พิ เ ศษในอ า วไทยคื อ นอกชายฝ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ซึ่งฤดูการจับกุงอยูในชวงเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน การจั บ กุ ง ชายฝ ง ไม ไ ด ก ระทํ า ในบริ เ วณกลางอ า วไทย ซึ่ ง เป น
พื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่ผลิตกาซและน้ํามัน
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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หมึก
ในน า นน้ํ า ไทยพบหมึ ก พั น ธุ ที่ มี มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ ประมาณ 10 ชนิ ด หมึ ก จะ
กระจายตัวและอาศัยอยูในน้ําลึก 10 – 50 เมตร หมึกจะวางไขตลอดทั้งป แตก็มีบาง
ชนิดที่มีฤดูวางไข แหลงวางไขของหมึกที่ทราบมี 5 แหลงคือ 1) ตราด 2) สัตหีบถึง
ระยอง 3) ประจวบคีรีขันธ 4) เกาะพงันและเกาะสมุย 5) พัทลุง ซึ่งทั้ง 5 แหลงนี้ไมมี
แหลงใดที่อยูใกลพื้นที่ผลิตกาซในอาวไทยตอนกลาง
ปู
ปูที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับการประมงของไทย คือปูมา (swimming crab,
Portunus pelagicus) และ ปูลาย (Charybdis cruciata) และปูทะเล (Scylla serrata)
พื้นที่จับปูจะพบตามแนวชายฝงของประเทศไทย แตไมมีพื้นที่ใดที่มีความสําคัญ
เดนชัดออกมา
และไมมีพื้นที่จับปูในบริเวณใกลเคียงพื้นที่ผลิตกาซในอาวไทย
ตอนกลาง
หอยสองฝา
หอยสองฝา ทีม่ ีความสําคัญทางเศรษฐกิจสําหรับประเทศไทยคือ หอยลาย (shortnecked clam, Paphia undulata) หอยแมลงภู (green mussel, Perna viridis)
หอยแครง (blood cockle, Anadara granosa) หอยกะพง (horse mussel,
Modiolus senhauseni) และ หอยนางรม (oyster, Crassostrea commercialis) การ
จับหอยพบไดตามแนวชายฝงของประเทศไทย แตไมพบวามีการจับหอยในบริเวณ
พื้นที่ผลิตกาซ
จากการศึกษาของบริษัทเตตร า เทค จํากัด ในป พ.ศ. 2540 ที่ ตรวจวัดปริมาณ
ปรอทในหอยสองฝา (Pteria penguin) ซึ่งเกาะอยูที่โครงสรางสวนฐานของแทน
ขุดเจาะและฐานของแทนหลุมผลิตยอย พบวาความเขมขนทั้งหมดของปรอทที่แทน
ผลิ ต น้ํ า มั น กลางแหล ง เอราวั ณ มี ค า สู ง อย า งมี นั ย สํ า คั ญ กว า ที่ แ ท น อ า งอิ ง
(Reference platform) แตคาความเขมขนของ Methylmercury ไมพบวาสูงกวา
ความเขมขนของปรอทจะเพิ่มสูงขึ้นตามความลึก ตัวอยางที่อยูใกลกับบริเวณจุด
ปลอ ยน้ํา ทิ้ง จากกระบวนการผลิ ตมี ค วามเข มขนเปน 2 เทาเมื่ อเปรี ยบเทียบกั บ
ตัวอยางที่เก็บจากแทนอางอิง เปนที่นาแปลกใจเมื่อพบวามีความเขมขนเพิ่มขึ้น
เล็กนอย ทั้งนี้เนื่องจากหอยสองฝาที่จับไดที่แทนผลิตกาซธรรมชาติ อยูในบริเวณที่
มี ก ารกระจายของน้ํ า จากกระบวนการผลิ ต ถู ก ปล อ ยออกมา ความเข ม ข น ของ
Methylmercury เพิ่มขึ้นตามความลึกทั้งสองแทน แตความเขมขนที่พบต่ํากวาอยาง
นอย 10 เทาเมื่อเทียบกับคาความเขมขน ของ Methymercury ในปลาที่แนะนําโดย
องคการอนามัยโลก (WHO)
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ถึงแมวาหอยสองฝาจะถูกจับจากแทนผลิตกลางของแหลงเอราวัน แตก็คาดวาจะพบ
รูปแบบของความเขมขนของปรอทใกลเคียงกับหอยสองฝาที่อาศัยอยูที่ฐานของแทน
ผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่อยูในทะเล
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ที่อยูในทะเลในที่นี้คือ
• วาฬ: วาฬครีบเล็กอินเดีย Balgenoptera edenii มักจะมีการบันทึกวาพบใน
บริเวณนี้
• โลมา: โลมาหัวบาตร (Indian propoise or Irrawady dolphin, Orcaella
brievirostris) และโลมาปากขวด (long-nosed dolphin) เปนที่รูจักกันดีใน
นานน้ําไทย
• พะยูน: พะยูนพบไดนอยมากในนานน้ําไทย ครั้งหนึ่งเคยพบวาอาศัยอยูนอก
ทะเลศรีราชา และระยอง คาดวาอาจมีพะยูนจํานวนนอยที่ยังอาศัยอยูบริเวณ
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
มีรายงานวามีการพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่อาศัยอยูในทะเลนอยมากในบริเวณที่
ผลิตกาซ ที่พบเปนประจําคือ โลมา
นก
ในเดือนพฤษภาคม ป 2538 IEM พบวา มีนกอยู 9 ตัว ในจํานวน 3 ชนิด ที่อยูใน
บริเวณกลางอาวไทย โดยประกอบดวย
• นกนางแอนแปซิฟก (pacific swifts, Apus pacificus) จํานวน 6 ตัว
• นกนางแอนแปซิฟก (pacific swallow, Hirundo tahitica) จํานวน 1 ตัวและ
• นกนางนวลสีดํา (sooty terns, Sterna fuscata) จํานวน 2 ตัว
นกนางนวลสีดํา เปนนกทะเลที่หากินบริเวณผิวน้ําในเวลากลางวัน ตามแนว
ชายฝงและไกลออกไปในทะเล มันกินอาหารในขณะที่กําลังบิน โดยการจับปลาและ
หมึกที่ถูกไลขนึ้ สูผิวน้ําโดยปลานักลาเชนปลาทูนา ในพื้นที่อื่นๆ จะพบวา ฝูงนก
นางนวลสีดํามีความเกี่ยวโยงกับปลาทูนาและโลมาเชนเดียวกันกับ โลมาหัวขวด
โลมาหัวบาตร นกทั้งสามชนิดที่กลาวขางตนพบไดนอยมากในนานน้ําไทย ในอดีต
พบไดตามพื้นที่ 3 แหงคือ อาวไทยตอนใน นอกชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สุราษฎรธานี และระนอง (Lekagul and Round, 1991) แหลงผสมพันธุของนกชนิด
นี้ไมเปนที่ทราบแนชัด
แตโดยหลักการแลวควรจะอยูที่เกาะกลางทะเลในแถบ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ศูนยสูตร แหลงเพาะพันธุที่ใกลที่สุดที่ทราบคือเกาะ Sprathys ในทะเลจีนใต ในชวง
ของการเดินทางสูคาบสมุทรนกอาจจะทํารังอยูบนเกาะ
นกนางแอนกินแมลงแปซิฟก (Pacific Swifts) เปนนกที่มาเยือนในฤดูหนาว และ
อพยพมาที่ประเทศไทย ยกเวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Lekagul & Round,
1991) นกชนิดนี้ผสมพันธุในอารกติกตะวันออก เทือกเขาหิมาลัยและทางเหนือของ
พมา และใชชีวิตชวงฤดูหนาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและออสเตรเลีย นกชนิดนี้
จะพบตามเกาะกลางทะเลสองฝงของคาบสมุทร เชน เกาะพงัน ในจังหวัดสุราษฎร
ธานี
นกนางแอนแปซิฟก (Pacific Swallows) เปนนกที่กินแมลงเชนกัน อาศัยอยูตาม
แนวชายฝงของคาบสมุทร ทํารังอยูตามหนาผา หินหลบภัย หรือปากถ้ําตามแนว
ชายฝงในคาบสมุทร ฤดูผสมพันธุอาจจะอยูประมาณเดือนกุมภาพันธถึงสิงหาคม
3.3.3 ระบบนิเวศนที่ไดรับการปกปอง
จากพรมแดนไทย-กัมพูชา วนตามเข็มนาฬิกามาตามแนวชายฝงของอาวไทย จะ
พบวามีระบบนิเวศนที่ไดรับการปกปอง อยู 6 พื้นที่ ดังจะกลาวตอไปนี้ และแสดงใน
รูปที่ 3-21 รายละเอียดที่จะกลาวนี้ไดนํามาจากการศึกษาของ IEM ในป 2542
อุทยานแหงชาติเกาะชาง (275 กิโลเมตรจาก PLOCCP)
ทะเลตราดมีเกาะอยูประมาณ 50 เกาะ รวมพื้นที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร
เกาะชางเปนเกาะที่ใหญที่สุด (30 x 8 ตารางกิโลเมตร) แนวเขตอุทยานไมไดมีการ
กําหนดอยางชัดเจน ดังเชนเกาะกูดที่เปนเกาะของเอกชน แตปจจุบันอยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานดานอุทยาน ประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่บนเกาะชางเปน
ปาปฐมภูมิ เกาะชางเปนอุทยานแหงชาติแหงเดียวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของปาไมผลัดใบของอินโดจีนตอนใตและตะวันออกเฉียงใตของประเทศไทย
ชายหาดมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวไดอยางมาก
และทะเลก็เปน
แหลงดําน้ําลึกและดําน้ําตื้นที่มีทัศนียภาพใตน้ําที่งดงาม ประกอบไปดวย ปะการัง
แข็ง ปะการังออน กัลปงหา และแหลงที่อยูของหอยมือเสือ
อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา – เกาะเสม็ด (325 กิโลเมตรจาก PLOCCP)
อุทยานแหงนี้ประกอบดวยกลุมของ เกาะหินปูน (เกาะเสม็ด) และแหลมหญาซึ่งตั้งอยูบน
ฝงในจังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่ 131 ตารางกิโลเมตร ตัวอุทยานมีสิ่งดึงดูดคือ
ชายหาดที่สวยงาม ปกคลุมดวยทราย (secluded sand) และปะการังตามแนวผา (fringing
reef) ทําใหเกิดทัศนียภาพใตทองทะเลที่งดงาม เมื่อไมกี่ปที่ผานมา น้ําทะเลมีคุณภาพ
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ดอยลงเนื่องมาจากกิจกรรมการกอสราง และการทําลายพื้นที่ปา แนวปะการังถูกทําลาย
จากสมอเรือและการใชระเบิดในการจับปลา ชายหาดยังคงมีความสวยงาม แตเริ่มจะเสื่อม
โทรมเนื่องมาจากนักทองเที่ยวที่มีเปนจํานวนมากในฤดูทองเที่ยว
พืชพรรณบนเกาะเสม็ดไดรับการดูแลดีกวาที่เขาแหลม สัตวเลี้ยงลูกดวยนมรวมไป
ถึง คางคาวกินผลไม (flying foxes) สามารถพบไดบนเกาะนี้ นอกจากนั้นยังพบนก
อีก 21 ชนิด และพบวามีการวางไขของเตาทะเลบนชายหาดในอดีต แตปจจุบันได
ยายที่วางไขไปที่อื่นแลว

รูปที 3-21 แผนแหลงทรัพยากรทางนิเวศนในอาวไทย
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด (325 กิโลเมตรจาก PLOCCP)
อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด ครอบคลุมพื้นที่ 98 ตารางกิโลเมตร เปนที่ตั้งของ
สวนนกที่สําคัญในพื้นที่ชุมน้ําและพื้นที่ราบโคลน พื้นที่ชุมน้ําในเขตอุทยานนี้ไดรับ
การจดบันทึกโดย IUCN ใหเปนแหลงสําคัญระดับโลก พื้นที่ชุมน้ําเปนแหลงผสม
พันธุและที่อยูของนกน้ําที่อพยพมาในฤดูหนาวอยางนอย 28 ชนิด (บางชนิดเปนนก
น้ําหายาก) และนกขนาดเล็กจํานวนมาก พื้นที่ชุมน้ํานี้เปนหนึ่งในแหลงเพาะพันธุ
ของนกยางสีมวง (Ardea purpurea) (อีกที่หนึ่งอยูในคาบสมุทรทางตอนใต) นกอื่นๆ
ที่ใชพื้นที่ชุมน้ํานี้เปนแหลงเพาะพันธุ ไดแก Haliaetus leucogaster และ Falco
peregrinus, Sterna albigrons, Charadrius peronii, และนกที่อาศัยอยูที่เกาะกลาง
ทะเล เชน Srerna sumatrana และบางครั้งจะพบ S. bergii อุทยานแหงนี้มีนกรวม
ทั้งสิ้น 275 ชนิด มีนกชายฝงที่บินมาในฤดูหนาวกวา 3,000 ตัวซึ่งมากถึง 42 ชนิดที่
พบไดตามแถบชายฝงและทุงนาที่อยูใกลเคียง (IUCN, 1989 ตามรายงานของ IEM,
1999).
นอกจากนี้ พบสั ต วเ ลี้ยงลู กด ว ยนมมากกว า 12 ชนิดภายในอุ ทยานฯ ซึ่ง รวมถึ ง
แพะป า (a wild goat), the dusky langur, the slow loris, เม น มาลายั น (the
Malayan porcupine), the banded linsang, พังพอน (the Javan mongoose),
แมวดาว (the leopard cat) และ พบเสือดาวจํานวนนอย นอกจากนี้ยังพบโลมาหัวบาตรบริเวณชายฝงดวย
สําหรับสิ่งที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอดนอกจาก
การดูนกแลว ยังมีหาดทรายที่สวยงาม การพายเรือ ปนเขาและถ้ําที่สวยงามตางๆ
อุทยานแหงชาติหาดวนกร (270 กิโลเมตรจาก PLOCCP)
อุทยานแหงนี้ประกอบไปดวยหาดวนกร และเกาะ 2 เกาะคือ เกาะจานและเกาะไทย
ศรี ซึ่งจะพบรังนกนางแอนนับแสนรัง อุทยานแหงมีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่อนุรักษอาวบานดอน (200 กิโลเมตรจาก PLOCCP)
ปาชายเลนในแถบนี้ไดรับการอนุรักษเปนอยางดีและเรียงตัวเปนแนว ทําหนาที่เปน
แหลงผลิตอาหารที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลในอาวแหงนี้ ปาชายเลนนี้เปนแหลง
วางไข เพาะพันธุตัวออน และที่หลบภัยของปลากะตัก หอย และปลาทู (Rastrelliger
brachysoma) ในบริ เ วณป า ชายเลนนี้ ยั ง พบ จระเข น้ํ า เค็ ม ที่ ใ กล สู ญ พั น ธ สั ต ว
เลื้อยคลาน 1 ชนิด และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมหายากอีก 5 ชนิด
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ทะเลนอกฝงอาวบานดอนยังเปนที่วางไขของปลาหลายชนิดดวยกัน เกาะพงันและ
เกาะสมุยยังเปนแหลงวางไขที่สําคัญของเตาทะเล ในขณะที่เกาะทองคาเปนแหลงทํา
รังของนกทะเล กรมประมงไดประกาศหามทําการจับปลาโดยอวนลากและอวนลอย
ในชวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม และเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมในนานน้ํานอก
ชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานี
อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทองและเขตอนุรักษทางทะเล (175 กิโลเมตรจาก
PLOCCP)
อุทยานแหงนี้มีพื้นที่ 102 ตารางกิโลเมตร อยูทางทิศตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ
หางจากเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีประมาณ 32 กิโลเมตร อุทยานแหงนี้เปน
แหลง ทอ งเที่ยวที่ไ ดรับความนิยม จะมีเรือโดยสารออกจากทาอาวบานดอนและ
เกาะสมุยทุกวัน อุทยานแห ง นี้เหมาะสําหรับการดําน้ํ าตื้นและดําน้ําลึก ถึงแมว า
ปะการังและทัศนียภาพใตทองทะเลจะไมงดงามเทากับฝงอันดามัน และถึงแมวาจะ
ไดมีการอนุรักษปะการังในแถบนี้ แตในบริเวณที่เปนจุดทองเที่ยวก็พบวาปะการังถูก
ทําลายโดยกิจกรรมการกอสรางโรงแรม การทอดสมอเรือ และการจับปลาโดยใช
ระเบิด
สัตวปาที่พบตามแนวชายฝงมีไมมากนักเนื่องจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการ
ยังชีพ (สาเหตุหลักของการลดจํานวนไมนาจะมาจากการลา) อยางไรก็ตามบนพื้นที่
เกาะ พบนก (โดยเฉพาะนกนางนวล) เปนจํานวนมาก เชนเดียวกับในน้ําที่พบปลา
หลากชนิดและมีจํานวนมากเชนกัน สําหรับพื้นที่ปาบนเกาะอยูในสภาพที่ไดรับการ
อนุรักษไวโดยยังพบกลวยไมหายากและใกลสูญพันธุดวย
ไดมีการออกระเบียบพิเศษเพื่อดูแลนานน้ําทะเลแถบหมูเกาะอางทอง โดยเชื่อวา
พื้นที่แหงนี้เ ปนแหลงวางไขของปลาทูอินเดีย และนอกจากนี้ยังพบโลมาในพื้นที่
แถบนี้ดวย
3.4 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.4.1 บทนํา
ในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จะตองนําเสนอดานคุณคาการใชประโยชน
ของมนุษยในบริเวณโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง (PLOD) โครงการนี้
ตั้งอยูในทะเลหางจากชายฝงประมาณ 175 กิโลเมตร และเกาะที่ใกลที่สุดอยูหางจาก
โครงการถึง 130 กิโลเมตร เนื่องจากพื้นที่โครงการมีลักษณะเปนสภาพแวดลอมทาง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ทะเล ดังนั้นจึงจะมีผลตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษยในดานที่เกี่ยวของกับ
ทะเลของภูมิภาค เชน การประมง การทองเที่ยว การขนสงทางเรือ และการเดินเรือ
3.4.2 สภาพเศรษฐกิจ
ความตองการในการนําเขาน้ํามันดิบของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดความ
สนใจในการสํารวจและผลิตน้ํามันในประเทศขึ้น โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 2 (PLOD2) แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของประเทศ จากการที่มี
แหลงผลิตน้ํามันในทะเลเปนแหลงแรก เนื่องจากประเทศไทยมีความจําเปนตอง
พึ่ ง พาการนํ า เข า น้ํ า มั น และมี ค วามต อ งการใช น้ํ า มั น เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากการ
เจริญเติบโตที่รวดเร็ว ทําใหเกิดความสนใจในการสํารองน้ํามันดิบจากแหลงผลิตใน
ทะเลในปจจุบัน (สํานักนโยบายพลังงานแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ป 2540-2544)
อาวไทยเปนแหลงที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภูมิภาคนี้ เนื่องจากมีทรัพยากร
ทางการประมงทะเลที่ปอนเขาสูตลาดของประเทศกวารอยละ 70 ซึ่งคิดเปนปริมาณ
รอยละ 80 ของที่จับได
3.4.3 การประมง
การทําการประมงในอาวไทยประกอบดวยการจับปลา ปลาสามกลุมที่สําคัญที่จับได
คือ ปลากะตัก (Anchovies) ปลาซาดีน (Sardine) และปลาหลังเขียว (Mackerel)
เมื่อพิจารณาในเชิงคุณคาจะพบวามีปลาสามกลุมที่มีความสําคัญคือ ปลาหลังเขียว
ปลาทูนาหางยาว (Longtail Tuna) และปลาทูนาพันธุเล็ก (Eastern Little Tuna)
อยางไรก็ดี ไมพบวามีทรัพยากรทางการประมงที่มีคุณคาอยางมีนัยสําคัญในบริเวณ
ใกลเคียงกับโครงการ ถึงแมวาจะมีเรือประมงชายฝงที่ทําการหาปลาอยูในบริเวณนี้
ก็ตาม
นอกจากนี้พบวามีการทํากิจกรรมประมงใกลชายฝง ไดแก การทําการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา เชน หอยสองฝา อยางไรก็ตามการเพาะเลี้ยงนี้ก็ไมไดอยูในหรือใกลบริเวณ
พื้นที่โครงการ
3.4.4 การทองเที่ยว
ชายหาดที่ ง ดงามตลอดแนวชายฝ ง ทะเลอ า วไทย เป น แหล ง ทรั พ ยากรที่ มี
ความสําคัญในแงการทองเที่ยวซึ่งเปนตัวนําในภาคเศรษฐกิจ การทองเที่ยวมีความ
เกี่ยวโยงกับสภาพสิ่งแวดลอมชายฝง ไมพบวามีกิจกรรมการทองเที่ยวในบริเวณ
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พื้นที่โครงการ พื้นที่ทองเที่ยวที่ใกลที่สุดอยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 130
กิโลเมตร
3.4.5 การขนสงทางเรือและการเดินเรือ
อาวไทยเปนเสนทางเดินเรือของเรือขนสงสินคาทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก แตไม
รวมถึงเรือขนสงสินคาระหวางประเทศ เนื่องจากความลึกที่ไมมากพอและระยะทางที่
หางจากสิงคโปรและชองแคบมะละกา เรือขนสงสินคาขนาดเล็กมักจะเดินเรือใน
เสนทางใกลแนวชายฝง เรืออวนลากจะรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อหาปลาในบริเวณ
ชายฝง ในอดีตที่ผานมากวา 20 ป มีแทนขุดเจาะน้ํามันเปนจํานวนมากในบริเวณ
อาวไทย เรือของคนไทยจึงมีความคุนเคยกับการมีอยูของแทนขุดเจาะเหลานี้รวมถึง
สัญญาณตางๆ ที่ใชบนประภาคาร โดยตําแหนงของแทนขุดเจาะเหลานี้จะแสดงไว
ในแผนที่เดินเรือของประเทศไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
ทาเรือที่สําคัญตามแนวชายฝงอาวไทยไดแก
• ทาเรือสัตหีบ และทาเรือแหลมฉบังที่อยูบนชายฝงทะเลภาคตะวันออก
• ทาเรือมาบตาพุด ซึ่งเปนทาเรือขนถายน้ํามันบนชายฝงดานใตของทะเลภาค
ตะวันออก และ
• ทาเรือสงขลา เปนทาเรือพาณิชยที่สําคัญ
3.5 คุณคาคุณภาพชีวิต
คุณคาคุณภาพชีวิตที่จะกลาวถึงในหัวขอนี้ประกอบดวย คุณคาทางโบราณสถาน
สาธารณสุข สถาบันทางดานการศึกษา และสุขภาพ รวมถึงความคิดเห็นตอการ
ขยายโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ไมพบวามีประชากรอาศัย
อยูในบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยูหางจากเกาะที่ใกลที่สุดประมาณ 130 กิโลเมตร
ประเด็นคุณคาคุณภาพชีวิตจะกลาวเฉพาะในแงของประชากรที่อาศัยอยูบริเวณ
แนวชายฝงและประชากรทั่วไปในประเทศไทยเทานั้น กลุมประชากรที่อยูใกลที่สุดที่
อยูในความสนใจ คือกลุมที่อยูใกลทาเรือที่ใหญที่สุดทางชายฝงตะวันออก และชุมชน
ที่เล็กกวาที่ประกอบอาชีพดานการจับปลาและการเลี้ยงปลา
3.5.1 คุณคาทางโบราณสถาน
นานน้ําอาวไทยเปนแหลงที่มีความสมบูรณทางคุณคาของโบราณสถาน ตั้งแตป
พ.ศ. 2517 เปนตนมา พบวามีแหลงประวัติศาสตรใตทะเลถึง 26 แหลง ประกอบไป
ดวย แหลงเรือจมจํานวน 8 แหลงซึ่งมีชื่อตามที่ตั้งของมัน ดังนี้คือ กลางอาว พัทยา
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รางเกวียน เกาะกระดาษ สีชัง 1 2 3 และสมุย เรือที่จมเหลานี้มีประวัติตั้งแตในสมัย
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ที่ มี ก ารเดิ น ทางโดยใช เ รื อ ท อ งแบนของไทยโดยขุ น นางชาวจี น
สําหรับพื้นที่โครงการไมพบวามีแหลงโบราณสถานหรือคุณคาทางโบราณสถาน ใน
พื้นที่ในอดีตมากอน
3.5.2 การศึกษาและสาธารณสุข
เนื่องจากไมพบวามีประชาชนอาศัยอยูในพื้นที่โครงการ จึงไมมีประชาชนที่จะไดรับ
ผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาแหลงน้ํามันดิบปลาทอง นโยบายดาน
การสาธารณสุขโดยภาพรวมของประเทศ ไดครอบคลุมไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เนนแนวทางการเนนการปองกันการเกิดโรคและสงเสริม
การมีสุขภาพที่ดี
สุขภาพของพนักงานที่ทํางานอยูบนแหลงผลิตกาซและน้ํามันที่เกี่ยวของกับ
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง
จะไดรับการติดตามตรวจสุขภาพตาม
นโยบายทางดานความปลอดภัยและสุขภาพ ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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