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บทที่ 4
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
การดําเนินการกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง
ระยะที่ 2 (PLOD2) อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ คุณคา
การใชประโยชนของมนุษยและคุณคาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมทางกายภาพไดแก (1)
คุณภาพน้ํา (2) คุณภาพอากาศ และ (3) ตะกอนดิน สิ่งแวดลอมทาง
ชีวภาพ ไดแก (1) สิ่งมีชีวิตทางทะเล ทั้งที่อาศัยอยูในน้ําและในตะกอนดิน (สัตวหนาดิน)
(2) ปลาและสัตวน้ําอื่นๆ เชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนมและเตาทะเล และ (3) พื้นที่คุมครอง
กิจกรรมการใชประโยชนของมนุษย ไดแก (1) การประมง (2) อุตสาหกรรม และ (3) การ
ขนสงทางทะเล ประเด็นทางดานคุณภาพชีวิตประกอบดวย (1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
(2) ความปลอดภัยของมนุษย (3) สุนทรียภาพ และ (4) วัฒนธรรม
ในรายงานฉบับนี้ แบงระดับความสําคัญของผลกระทบเปน 3 ระดับคือ
•
•

•

ไมมีผลกระทบ – คาดวาจะไมมีผลกระทบเกิดขึ้น
มีผลกระทบแบบไมมีนัยสําคัญ - ผลกระทบอยูในระดับต่ํา โดยสิ่งแวดลอม
สามารถฟนฟูกลับสูสภาพธรรมชาติเมื่อเวลาผานไป
ทั้งในระหวางการ
ดําเนินการ และกลับสูสภาพเดิมโดยสมบูรณเมื่อการดําเนินการโครงการเสร็จ
สิ้น
มีผลกระทบทีม่ ีนัยสําคัญ - ผลกระทบอยูในระดับสูง สิ่งแวดลอมจะสามารถ
กลับคืนสูสภาพเดิมภายหลังการดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นเทานั้น

ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบสามารถแบงไดดังนี้
•
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แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น - มีความนาจะเปนที่จะเกิดผลกระทบนอยมาก โดยจาก
การดําเนินงานของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีสภาวะการทํางาน
คลายคลึงกัน ในบริเวณอื่นๆทั่วโลก พบวามีผลกระทบเกิดเพียงครั้งคราว
โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
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•

ไมนาจะเกิดขึ้น - ความนาจะเปนที่จะเกิดผลกระทบนอย เมื่อมีการดําเนินการ
อยางเหมาะสม ผลกระทบอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณที่นอกเหนือการคาดหมาย
อาจจะเกิดขึ้น – มีความนาจะเปนที่จะเกิดผลกระทบจากการดําเนินการที่
วางแผนไว เหตุการณที่นอกเหนือการคาดหมาย มีแนวโนมที่จะกอใหเกิด
ผลกระทบสูง
จะเกิดขึ้น - มีความนาจะเปนที่จะเกิดผลกระทบสูง เนือ่ งจากเปนผลสืบเนื่องที่
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได จากการดําเนินกิจกรรม

•

•

เมื่อพิจารณาระดับความสําคัญของผลกระทบและความนาจะเปนที่จะเกิดผลกระทบขึ้น
จะสามารถหาความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มีการวางแผนไว ใน
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
4.1

ผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทีม่ ีการวางแผนไว
นโยบายหลักของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด คือการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากการดําเนินงานตางๆ ใหเหลือนอยที่สดุ การปลอยและระบายมลสารตางๆ จาก
โครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการที่
ดีที่สุด (Best Management Practices) ดังที่บรรยายไวในคูมือการจัดการสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนและขอกําหนดในการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด
(Unocal 2003) หัวขอ 2.9 และภาคผนวก ง ไดบรรยายสวนประกอบตางๆ ของระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ สวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางในการลด
ผลกระทบสรุปไวในตารางที่ 5-1
การดําเนินการติดตั้งอุปกรณและหนวยตางๆ ของโครงการฯ ระยะที่ 2 จะดําเนินการเปน
ขั้นตอนที่มีความสัมพันธกัน โดยจะมีการขุดเจาะหลุมใตทะเลและติดตั้งหลุมผลิต ระบบ
ทอ และอุปกรณการผลิตตางๆ ใตทะเล การติดตั้งแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง
อุปกรณการผลิตที่อยูเหนือน้ํา และสะพานเชื่อมไปยังแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลง
ปลาทอง จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการเริ่มดําเนินกิจกรรมการผลิตในโครงการฯ
ระยะที่ 2 การวางทอลําเลียงกาซเพิ่มเติมไปยังแทนผลิตกลางสตูล และแนวทออัดน้ํา
กลับลงหลุม (water injection line) ไปยังแทนหลุมผลิตปลาทอง C (PLWC) ก็ไดรับการ
คาดหมายว า จะแล ว เสร็ จ ก อ นการดํ า เนิ น การผลิ ต เช น กั น การประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากกิจกรรมเหลานี้ไดแสดงไวในหัวขอตอไป
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4.1.1 การสํารวจพื้นที่ โดยใชคลืน่ ไหวสะเทือน
ตามแผนงานที่วางไวจะไมมีการสํารวจโดยใชวิธีคลื่นไหวสะเทือนที่เกี่ยวของกับการ
สํารวจหรือการผลิตในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการปลาทอง แตจะมีการสํารวจคลื่น
ไหวสะเทือนระดับตื้นเพื่อเปนการตรวจสอบสภาพทองทะเลบริเวณรอบ ๆ หลุมเจาะ (ใน
ระยะ 1,000 เมตร) กอนที่จะเริ่มทําการกอสรางแทนหลุมผลิตหรือวางทอลําเลียงใตน้ํา
ซึ่งเปนกิจกรรมปกติที่บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ตองปฏิบัติสําหรับพื้นที่การผลิต
ทุกแหงไมใชกิจกรรมเฉพาะสําหรับการผลิตน้ํามันเทานั้น
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนระดับตื้น อาจมาจาก
• เสียงที่เกิดจากเครื่องมือสํารวจคลื่นไหวสะเทือน
• การรบกวนการเดินเรือในพืน้ ที่สํารวจ
• มลพิษที่ปลอยสูบรรยากาศจากเรือสํารวจ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแตละขอเปนสิ่งที่จะเกิดขึ้น แตอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ การ
สํารวจคลื่นไหวสะเทือนระดับตื้นจะอยูในพื้นที่จํากัดและทําในระยะเวลาสั้นๆ เสียงที่
เกิดจาก side-scan sonar และ sub-bottom profiler อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวติ
จากทะเล รวมทั้งสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจากทะเล โดยอาจกอใหเกิดผลกระทบเล็กนอยตอ
โลมาที่อาจวายผานมายังบริเวณที่ทําการสํารวจเปนครั้งคราว เนื่องจากโลมาจะใชการ
เปลงเสียงและการฟงในการสื่อสาร การหาเหยื่อและการบอกทิศทาง เสียงจากกิจกรรม
ดังกลาวจึงอาจรบกวนพวกมันได อยางไรก็ตาม เนื่องจากโลมาเปนสัตวที่เคลื่อนที่ได
รวดเร็ ว มั น จึ ง สามารถจะว า ยออกห า งจากบริ เ วณที่ มี เ สี ย งรบกวนและหลี ก เลี่ ย ง
ผลกระทบดังกลาวได นอกจากนี้ เสียงจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น และจํากัดอยูภายใน
ระยะ 1 กิโลเมตรจากพื้นที่สํารวจ ปลาและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจะสามารถหลีกเลี่ยง
บริเวณดังกลาวในชวงเวลาการสํารวจได สวนมลพิษที่ปลอยสูอากาศจากเรือสํารวจเปน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นและไมมีนัยสําคัญแมวาจะไมมีการสํารวจ ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบเพิ่มมาก
ขึ้น
หลักเกณฑทางสิ่งแวดลอมขอที่ 1 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําหนดวิธีการ
จัดการ การลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบผลกระทบของการสํารวจคลื่นไหว
สะเทือนทางทะเล การสํารวจคลื่นไหวสะเทือนระดับตื้นใชเวลาสั้นกวามาก ใชอุปกรณ
ขนาดเล็กกวา ใชกําลังงานนอยกวา และดําเนินการในพื้นที่ขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับ
การสํารวจคลื่นไหวสะเทือนทางทะเล
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สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ และเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว
เท า นั้ น โดยปลาสามารถเคลื่ อ นที่ อ อกห า งจากบริ เ วณที่ มี ผ ลกระทบได โ ดยอิ ส ระ
จนกระทั่งการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นลง (ตารางที่ 4-1) หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอม
ขอที่ 1 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดกําหนด วิธีการจัดการ มาตรการลด
ผลกระทบและการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการสํารวจโดยวิธีคลื่นไหวสะเทือน
ซึ่งกิจกรรมการสํารวจดังกลาวอาจสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต (สัตวทะเล)เทานั้น
ตารางที่ 4-1 การวิเคราะหความเสี่ยงของกิจกรรมการสํารวจพื้นที่ดวยวิธีคลื่นไหวสะเทือน
กิจกรรม : การสํารวจคลื่นไหวสะเทือนระดับตื้น
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตองปฏิบัติอยางหลีกเลีย่ งไมได แตผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นไมมีนัยสําคัญและเกิดเพียงชั่วคราวและสามารถกลับสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากปลาสามารถเคลื่อนยายออกจากพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบได
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
X
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

4.1.2 การวางแทนขุดเจาะและการปฏิบัติการขุดเจาะ
การวางแทนขุดเจาะและกิจกรรมการขุดเจาะ
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หลายอยาง โดยมีผลกระทบที่สําคัญไดแก
• เสียงจากแทนขุดเจาะและเรือสนับสนุนเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได แตจะเกิด
เปนชวงๆ
และมีความเขมเสียงในระดับต่ํา
จึงไมนา จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตวน้ําและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในระยะยาว
• การรบกวนทองทะเลจะเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยในระยะเวลาสั้นๆ และจํากัดอยูใน
ขอบเขตพื้นที่โครงการเทานั้น
• กิจกรรมการจับปลาจะไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย และเปนการชั่วคราว
ภายในรัศมี 500 เมตร รอบแทนขุดเจาะ ในชวงระหวางการขุดเจาะและการ
ทดสอบแตละหลุม
• ความเสี่ยงในการเกิดการชนของเรือในระหวางการขนยายแทนขุดเจาะมายัง
พื้นที่โครงการหรือบริเวณพื้นที่ขุดเจาะนั้นอยูในระดับต่ํา แตจะมีมากขึ้นขณะ
เกิดพายุ โดยพื้นที่โครงการอยูนอกเสนทางเดินเรือปกติ
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• บริเวณน้ําลึกกลางอาวไมพบวามีปะการังอยู ปะการังออนและสัตวหนาดินบาง
ชนิดจะอาศัยอยูบริเวณสวนขาของแทนผลิต ซึ่งถือเปนผลกระทบดานบวกของ
โครงการ บริเวณโครงการไมพบวามีแหลงโบราณคดีตั้งอยู โดยแหลงโบราณคดี
ใตน้ําที่มีการคนพบจะอยูบริเวณน้ําตื้นใกลชายฝง (IEM and AEA, 1997).
• ในระหวางการขุดเจาะ จะมีการระบายกาซที่เกิดจากการเผาไหมเชือ้ เพลิงดีเซล
ที่ใชในการผลิตพลังงานสําหรับการขุดเจาะ
และจากเรือสนับสนุนทิ้งสู
บรรยากาศ การประมาณปริมาณกาซที่ระบายออกมาในระหวางการขุดเจาะ
ตอป แสดงไวในตารางที่ 2-3 และ 2-4
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการเจาะทะลุเขาไปในหลุมกาซที่ระดับตื้น (Interception of
shallow gas pockets) ได ซึ่งอาจทําใหกาซพุขนึ้ มาและกอใหเกิดการพังทลายของ
พื้นทะเลในบริเวณนั้น ซึง่ จะสงผลกระทบตอสัตวหนาดินที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับการ
ขุดเจาะ
สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดการกีดขวางหลุมกาซที่ระดับตื้นมีต่ํามาก
ผลกระทบจากการวางแทน
ขุดเจาะและการขุดเจาะจะอยูในขอบเขตจํากัด เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ และคาดวาจะอยู
ในระดับต่ํา (ตารางที่ 4-2) กิจกรรมดังกลาวอาจสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตทางทะเล (สัตว
น้ําและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม) ตะกอนดิน (การรบกวนพื้นทองทะเล) และสุขภาพของ
มนุษย (การชนของเรือ) การระบายกาซสูบรรยากาศเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในการ
ขุดเจาะ อยางไรก็ตาม ปริมาณกาซที่ระบายมีนอยมากและไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 2
และ 5 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําหนดวิธีการจัดการ การลดผลกระทบและ
การติดตามผลกระทบของการวางแทนขุดเจาะและการปฏิบัติการขุดเจาะ
ตารางที่ 4-2 การวิเคราะหความเสี่ยงจากกิจกรรมการวางแทนขุดเจาะและการขุดเจาะ
กิจกรรม : การวางแทนขุดเจาะและการขุดเจาะ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม :
เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตองปฏิบัติอยางหลีกเลีย่ งไมได แตผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
ผลกระทบเกิดขึ้นในขอบเขตจํากัดและเกิดในชวงสั้นๆ ผลกระทบอาจเกิดตอสิ่งมีชีวิตทางทะเล (สัตวน้ําและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม) ตะกอน
ดิน (การรบกวนพื้นทองทะเล) และสุขภาพของมนุษย (การชนของเรือ)
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
X
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
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4.1.3 การทิง้ เศษดิน หิน และน้ําโคลนจากการขุดเจาะ
เศษดิน หินและน้ําโคลนจากการขุดเจาะ อาจจะมีน้ํามันปนอยูดวย อยางไรก็ตามปริมาณ
น้ํามันที่หลุดออกมายังผิวหนาของแตละหลุมที่ขุดเจาะมีนอยมาก และไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ การวิเคราะหปริมาณน้ํามันที่คาดวาจะเกิดขึ้นแสดงไวใน
หนา 4-19
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะใชเทคนิคการขุดเจาะแบบหลุมแคบ ซึ่งชวยลด
ปริมาณเศษดิน หิน น้ําโคลนจากการขุดเจาะ และน้ําโคลนที่เหลือลงไดอยางมีนัยสําคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการมาตรฐานทั่วไป
นอกจากนี้บริษัทฯ
จะใช
น้ําโคลนที่มนี ้ําเปนสวนประกอบหลัก (WBM) ในชวงบนของหลุม (จนถึงความลึก 1,600
เมตร) ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางของหลุมใหญ และใชน้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ํามัน
สังเคราะหเปนสวนประกอบหลัก (SDF) ในชวงลางของหลุม (ต่ํากวา 1,600 เมตร)
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญซึ่งเกิดจากน้าํ โคลนขุดเจาะและเศษวัสดุจากการขุดเจาะมี
ดังนี้
• อาจเกิดความเปนพิษโดยเฉียบพลันตอสัตวหนาดิน เนือ่ งจากน้ําโคลนขุดเจาะที่
มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบหลักซึ่งมีความเปนพิษต่ํา และผลกระทบ
โดยเฉียบพลันแตอยูในระดับต่ําจากปริมาณทรายอุมน้ํามัน (petroleum-bearing
sands) จํานวนเล็กนอยที่ติดขึ้นมายังผิวหนา
• วัสดุขนาดตางๆ ที่ทับถมพื้นทะเลและผลกระทบทางเคมีของเศษวัสดุจากการ
ขุดเจาะอาจสงผลกระทบตอสัตวหนาดิน และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแหลงที่
อยูอาศัยของพวกมัน
• ความขุนของน้าํ ซึ่งเกิดจากปริมาณของแข็งแขวนลอยที่เพิ่มสูงขึ้นชั่วคราวจะทํา
ใหแสงทะลุผานไดนอยลง
เศษดิน หิน จากการขุดเจาะ
เศษวัสดุจากการขุดเจาะถูกนําขึ้นสูผิวหนาโดยน้ําโคลนขุดเจาะ
ซึ่งจะนําไปผาน
กระบวนการตางๆ บนเรือขุดเจาะ เศษวัสดุจะถูกแยกออกจากน้ําโคลนขุดเจาะ จากนั้น
น้ําโคลนจะถูกทําความสะอาดเพื่อนํากลับไปใชอีก สวนเศษวัสดุที่แยกออกมาจะมีน้ํา
โคลนเหลือติดอยูดวยเล็กนอย ซึ่งจะถูกระบายกลับลงทะเลตอไป หัวขอ 2.6 แสดง
รายละเอียด
เกี่ยวกับกิจกรรมการขุดเจาะ
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น้ําโคลนที่มีนา้ํ เปนสวนประกอบหลัก
น้ําโคลนที่มีน้ําเปนสวนประกอบหลัก (Water Based Muds, WBMs) ประกอบดวย
เบนโทไนต แบไรต คอสติกโซดาหรือโซดาไฟ โพลิเมอรและสารอื่นๆ อีกเล็กนอย เชน
สารยับยั้งตะกรัน สารดูดออกซิเจน และสารยับยั้งการกัดกรอน สวนประกอบหลักของ
น้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ําเปนสวนประกอบหลักเปนสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีความ
เฉื่ อ ยและไม ทํ า ปฏิ ก ริ ย ากั บ สิ่ ง แวดล อ ม อี ก ทั้ ง สามารถย อ ยสลายทางชี ว ภาพได
แบไรตเปนแรสวนประกอบหลักในน้ําโคลนและมีความเปนพิษนอยที่สุด อยางไรก็ตาม
อาจกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตหนาดินได โดยเกิดการขัดสีหรืออุดตัน นอกจากนี้ยัง
อาจมี ผ ลกระทบต อ ตะกอนดิ น โดยการเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะการกระจายของขนาด
อนุภาคตะกอนและลักษณะเนื้อตะกอน การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทําใหลักษณะตะกอนมี
ความเหมาะสมสําหรับสิ่งมีชีวิตบางชนิดมากขึ้น แตมีความเหมาะสมนอยลงสําหรับ
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ สวนประกอบอื่นๆ ในน้ําโคลนทําหนาที่เสมือนตัวปรับความเปนกรดดาง (มีความเปนดาง) หรือใชสําหรับการหลอลื่น ผลกระทบของสวนประกอบเหลานี้ที่มี
ตอสิ่งแวดลอมจะสลายไปอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเจือจางหรือการสลายตัว
น้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ําเปนสวนประกอบหลัก
ถูกสรางขึ้นมาใหไมเปนพิษตอ
สิ่งแวดลอม เพื่อใชสําหรับการขุดเจาะนอกชายฝง น้ําโคลนนี้ไดรับการยอมรับใหใชใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย U.S. Minerals Management Service ซึ่งเปนองคกรที่
รับผิดชอบดานการพัฒนาและผลิตปโตรเลียม
บนพืน้ ที่สัมปทานทั้งบนฝง และนอก
ชายฝง นอกจากนี้ยังไดรับการยอมรับใหใชในการขุดเจาะโดย EPA (Environmental
Protection Agency) และถูกใชเปนประจําในการผลิตกาซธรรมชาติของบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด
น้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบหลัก
บริ ษั ท ยู โ นแคลไทยแลนด จํ า กั ด ได ใ ช น้ํ า โคลนขุ ด เจาะที่ มี น้ํ า มั น สั ง เคราะห เ ป น
สวนประกอบหลัก (Synthetic Drilling Fluids, SDF) ที่พัฒนาขึ้นสําหรับการดําเนินการ
ในประเทศไทย ซึ่งมีความเหมาะสมตอสิ่งแวดลอมและไดพิสูจนแลววามีความเหมาะสม
ตอการดําเนินงาน (ดูขอมูลทางดานความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet,
MSDS) ใน ภาคผนวก ช) โดยน้ําโคลนดังกลาวประกอบดวยสวนผสมตางๆ มากมาย
และสวนผสมจะถูกปรับใหเหมาะสมตอการขุดเจาะแตละหลุม ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของ
ชั้นหินที่จะขุดเจาะ สวนผสมสวนใหญจะมีปริมาณเพียงเล็กนอยเทานั้น (นอยกวา 10
ปอนดตอบารเรลของน้ําโคลน ยกเวนแบไรต ที่มีความเขมขนสูงประมาณ 80 ปอนดตอ
บารเรล) โดยปกติจะมีสวนประกอบของสารตางๆ เหลานี้ คือ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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Saraline 200 (Base Oil)
แบไรต (Barium sulphate)
แคลเซียมคลอไรด (Calcium chloride)
เบนโทไนท (Montmorillonite)
โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium
hydroxide)
โซเดียมคารบอเนค (Sodium
carbonate)
Polypac R (Polyanionic cellulose)
XCD Polymer (Xanthan gum)
Polyplus PHPA (Anionic
polyacrylamide)

•
•
•
•
•

แคลเซียมคลอไรด (Calcium Chloride)
Novatec F (Blend of surfactants)
Versacoat (Organic surfactant)
Versagel HT (Organophillic clay)
Versatrol (Gilsonite)

• Versawet (Imidazoline blend)
• Ecotrol (Acrylate coploymer)
• Versa VB (Diethanolamine)
• MUL HTP (Amine mixture)

สวนประกอบของสารที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมีดังนี้
• แบเรียมที่อยูในรูปแบเรียมซัลเฟตหรือแบไรต (BaSO4) เปนองคประกอบหลัก
(ประมาณรอยละ 60) ของน้าํ โคลนขุดเจาะ ดวยคุณสมบัติที่มีความหนาแนนสูง
จึงชวยในการควบคุมแรงดันทีเ่ กิดขึ้นในระหวางการขุดเจาะ
แบไรตมี
ความสามารถในการละลายน้ําไดต่ํามาก (2.46 มิลลิกรัมตอลิตร ที่ 25 องศา
เซลเซียส) ความสามารถในการละลายน้ําจะลดลงอีกเมื่อมีซัลเฟตอยู โดยปกติ
ความเขมขนของแบเรียมในน้ําทะเลมีคา 0.026 มิลลิกรัมตอลิตร (Horne 1972)
ในแตละปแบไรตมากกวา 1 ลานตันถูกระบายทิ้งพรอมกับของเหลวขุดเจาะลง
ในอาวเม็กซิโก (Arharon et al., 2001)
• ความเปนพิษของแบไรตและแบเรียม
ความเปนพิษของแบเรียมตอสิ่งมีชีวิตขึ้นอยูกับรูปแบบทางเคมีที่ปรากฏอยูใน
สิ่ง แวดล อ ม แบเรีย มที่ อยู ใ นรูป สารละลายสามารถสะสมอยู ใ นสิ่ง มี ชี วิต และ
กอใหเกิดอันตรายได อยางไรก็ตาม พวกที่ไมละลายน้ํา (เชน แบไรต) จะไม
สะสมในสิ่งมีชีวิต ดังนั้นจึงไมกอใหเกิดความเปนพิษ
แบเรียมเปนองคประกอบอนินทรียที่มีมากที่สุดชนิดหนึ่งในน้ําจากกระบวนการ
ผลิต และเปนสวนประกอบที่สําคัญของของเหลวและน้ําโคลนขุดเจาะ (Neff,
1987; Neff, 1993) นอกจากนี้ยังพบความเขมขนของแบเรียมสูงในตะกอนดิน
บริเวณแทนผลิตน้ํามันดิบ มีการตั้งสมมุติฐานวาของเสียจากการผลิตน้ํามัน
(เชน น้ําจากกระบวนการผลิต) ที่มีความเขมขนของแบเรียมสูง (ถึง 2,000
มิลลิกรัมตอลิตร) ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเล เนื่องจาก
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น้ําทะเลมีความเขมขนของซัลเฟตสูง ดังนั้นแบเรียมอิออน ซึ่งสามารถสะสมอยู
ในสิ่ ง มี ชี วิ ต จะรวมตั ว กั บ ซั ล เฟตเร็ ว เกิ น กว า ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด ผลกระทบทาง
นิเวศวิทยาอยางมีนัยสําคัญ (Neff, 1993).
Sheahan et al. (2001) และ RSC (2004) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษ
ของเศษวัสดุจากการขุดเจาะตอสิ่งมีชีวิตหนาดิน โดยชี้ใหเห็นถึงผลกระทบอัน
เนื่องมาจากน้ํามันและสารอื่นๆ ที่ติดกับเศษวัสดุจากการขุดเจาะ แตไมไดเสนอ
ขอมูลใดๆ เกี่ยวกับผลกระทบจากแบเรียมหรือแบไรต
ความเขมขนของแบเรียมที่พบบริเวณแทนผลิตน้ํามัน โดยทั่วไปไมมีผลกระทบ
ที่สามารถวัดไดตอสิ่งมีชีวิต (Terrens et al. 1998) จากการศึกษาบริเวณนอก
ชายฝงตะวันออกเฉียงใตของออสเตรเลีย พบวา ผลกระทบของแบเรียมตอ
สิ่งมีชีวิตในตะกอนดินจะจํากัดอยูเพียงแคจุดเก็บตัวอยางที่หางจากแทน 100
เมตร และการกลับคืนสูสภาพเดิมสามารถเห็นไดชัดเจนภายหลังยุติการขุดเจาะ
เปนเวลา 4 เดือน
มีเพียงรายงานของ NOAA (1999) ฉบับเดียวเทานั้นที่ระบุวา ระดับที่แสดง
ผลกระทบ (Apparent Effects Threshold; AET) ของแบเรียม (ไมใชแบไรต)
ในตะกอนดิน เทากับ 48 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (ppm) น้ําหนักแหง ตามหลักฐาน
ทางชีวภาพของกลุม Amphipod (Amphipod Bioassay) การคนพบนี้เปน
ครั้งแรกที่แสดงใหเห็นวาแบเรียมละลายน้ํา (ไมใชแบไรตซึ่งไมละลายน้ํา) ความ
เขมขนที่ต่ําในน้ําทะเลอาจเปนพิษและกอใหเกิดความปญหาตอสิ่งแวดลอมทาง
ทะเล
• การสะสมของแบเรียมและแบไรตในสิ่งมีชวี ิต
Friedheim and Patel (1999) รายงานผลการศึกษาพบวาสารเคมีในน้ําโคลน
ขุดเจาะที่มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบหลัก (SDF, Synthetic Drilling
Fluid) สามารถสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตทางทะเลไดนอยมาก โดยมีความเสี่ยงต่ํา
มาก หรือไมมีเลยที่สารเคมีเหลานี้จะสะสมอยูในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตหนาดิน
จนถึงระดับที่อาจกอใหเกิดอันตราย หรือสงผานไปตามหวงโซอาหารจนไปถึง
กลุมสัตวน้ําที่มีความสําคัญ
Neff et al (1989, อางถึงใน Kenchington 1997) ชี้ใหเห็นวาแบเรียมอาจสะสม
ในสิ่งมีชีวิตหนาดิน แตจะไมแพรกระจายไปตามหวงโซอาหาร SAIC (2003)
รายงานการทดสอบตะกอนดินในหองปฏิบัติการ พบวามีการสะสมของแบเรียม
ในสิ่งมีชีวิตในตะกอนดินซึ่งไดเก็บตัวอยางมาจากบริเวณแทนหลุมผลิตที่ถูกรื้อ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ถอนไปแลวนอกชายฝงแคลิฟอรเนีย อยางไรก็ตาม พวกเขายังชี้ใหเห็นวาระดับ
ของแบเรียมใน rock crabs ที่เก็บมาจากบริเวณเดียวกันไมเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญเมื่อเทียบกับบริเวณที่ควบคุม ดังนั้นแมวาจะมีการสะสมของแบเรียม
ในสิ่งมีชีวิต ก็จะมีอยูอยางจํากัด
• ความคงทนและความเสถียรในสิ่งแวดลอม
แบไรตเปนสารประกอบที่เสถียรมากและมีความสามารถในการละลายในน้ํา
ทะเลไดนอยมาก แบเรียมไมนาที่จะละลายในน้ําทะเลหรือถูกยอยสลาย แบไรต
อาจเกิดการแพรกระจายไดหากกระเแสน้ําแรงพอที่จะพัดพาอนุภาคของแบไรต
อยางไรก็ตาม สภาวะไรออกซิเจนในตะกอนดินอาจเพิ่มความสามารถในการ
ละลายและปริมาณการไหลของแบไรตไดเล็กนอย นักวิจัยทานหนึ่งรายงานวา
ปริมาณสารอินทรียที่สูงและสภาวะไรออกซิเจนที่มักจะเกิดกับกองเศษวัสดุ อาจ
ชวยทําใหแบไรตเคลื่อนยายออกจากตะกอนดินได กระบวนการกําจัดซัลเฟ
ตทางชีวธรณีเคมีที่เกี่ยวของอาจเพิ่มความสามารถในการละลายของแบไรต
และทําใหแบเรียมเคลื่อนยายออกจากตะกอนดินไดมากขึ้น (Shimmield et al.
1999)
ความเขมขนของแบเรียมในน้ําทะเลเมื่อคิดจากแบไรตที่ละลายน้ํามีคาประมาณ
0.013 ppm ซึ่งมีคานอยกวาความเขมขนของแบเรียมที่วัดไดในน้ําทะเล
ชี้ใหเห็นวาการละลายของแบเรียมจากแบไรตที่อยูในตะกอนดินมีจํากัด เมื่อ
คํานึงถึงคาความรอนในการกอตัว แบเรียมซัลเฟต (แบไรต) จะไมถูกยอยสลาย
ไดโดยงาย
Kennicutt et al. (1996) ประเมินการแพรกระจายของมลสารจากการปลอยเศษ
วัสดุจากการขุดเจาะในอาวเม็กซิโก พวกเขาไมสามารถแยกความแตกตางใน
การแพรกระจายในแนวดิ่งและแนวราบของแบเรียมในตะกอนดินจากบริเวณที่มี
การขุดเจาะเมื่อไมนานมานี้กับตะกอนดินจากบริเวณที่มีการขุดเจาะเมื่อ 5 ถึง
10 ปมาแลว พวกเขาจึงสรุปวาการแพรกระจายของแบเรียมในตะกอนดิน
คอนขางคงตัว
Phillips et al. (1998) ตรวจวัดการกระจายของแบเรียมบริเวณแทนผลิต
ทางดานใตของ California Bight ในพื้นที่ที่มีกระแสน้ําแรง จากการเก็บตัวอยาง
หลายๆ ครั้ง พวกเขาสามารถประมาณการสูญเสียมวลของแบเรียมจากบริเวณ
ใกล ๆ แท น ผลิ ต โดยประมาณว า มี ก ารสู ญ เสี ย มวลแบเรี ย มจากตะกอนดิ น
ประมาณรอยละ 0 ถึง 28 จากมวลเริ่มตนภายในระยะเวลา 5 ป พวกเขาให
เหตุผลถึงการหายไปของมวลแบเรียมวามีสาเหตุมาจากอนุภาคขนาดเล็กถูกพัด
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พาไปโดยกระแสน้ํ า โดยไม ไ ด เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าเคมี แสดงให เ ห็ น ว า เกลื อ
แบเรียมมีความเสถียรทางเคมี
• สรปผลกระทบของแบไรตในน้ําโคลนขุดเจาะ
แบไรต (แบเรียมซัลเฟต) เปนสวนประกอบที่สําคัญของของเหลวขุดเจาะและมี
การใชทั่วโลก การสะสมของสารประกอบแบเรียมในสิ่งมีชีวิตพบไดมากกวาการ
สะสมของแบไรต ซึ่งมี ความสามารถในการละลายต่ํา และความเป นพิษ ของ
แบไรตก็นอยกวาสารประกอบแบเรียมดวยเชนกัน มีการศึกษามากมายที่ให
ขอมูลในการประเมินความเปนพิษหรือการสะสมในสิ่งมีชีวิตของแบไรตที่อยูใน
ตะกอนดิน การศึกษาเหลานี้ชี้ใหเห็นวาแบไรตมีความเปนพิษต่ําและไมสะสมใน
สิ่งมีชีวิต อยางไรก็ตาม สารประกอบแบเรียมตัวอื่นๆ อาจสะสมในสิ่งมีชีวิต
หนาดิน แบไรตไมนาที่จะละลายไดอยางรวดเร็วหรือยอยสลายตามธรรมชาติ
กระแสน้ําอาจทําใหเกิดการแพรกระจายของแบไรตในตะกอนดินได
• The US Minerals Management Service (Neff et. al., 2000) ไดทําการศึกษา
โดยละเอียดเกี่ยวกับความเปนพิษ และผลกระทบของน้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ํามัน
สังเคราะหเปนสวนประกอบหลักในกิจกรรมการผลิตและการสํารวจปโตรเลียม
ในอาวเม็กซิโก ผลการศึกษาสรุปไดวา น้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ํามันสังเคราะหเปน
สวนประกอบหลักสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดอยางรวดเร็ว และไมสะสม
อยูในสิ่งมีชีวิตทางทะเล อยางไรก็ดี น้ําโคลนจะสงผลกระทบตอสัตวหนาดิน
โดยการเพิ่มปริมาณสารอินทรีย ซึ่งชุมชนสิ่งมีชีวิตหนาดินจะกลับสูสภาพเดิม
เมื่ อ ระดั บ ความเข ม ข น ของสารสั ง เคราะห ล ดลง โดยร อ งรอยของการฟ น ฟู
สามารถสังเกตเห็นไดภายหลังการหยุดทิ้งเศษวัสดุจากการขุดเจาะประมาณ 35 ป (Battellee, 1994 and Tetra Tech, 2000) Saraline 200 เปนน้ําโคลนขุด
เจาะที่มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบหลักซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาใชโดยบริษัท
ยู โ นแคลไทยแลนด จํ า กั ด ซึ่ ง มี ค วามเป น พิ ษ ต่ํ า มาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ของเหลวขุดเจาะที่มีแรธาตุเปนองคประกอบหลักหรือดีเซลแลว โดย Saraline
200 มีความเปนพิษนอยกวาดีเซลประมาณ 636 เทา
สวนประกอบอื่นๆ ที่ใชในการผลิตน้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบ
หลั ก มี ค วามเป น พิ ษ ต่ํ า และใช ใ นปริ ม าณเพี ย งเล็ ก น อ ย จึ ง ไม มี ผ ลกระทบอย า งมี
นัยสําคัญ เอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑดังกลาว (แสดงในภาคผนวก ช) ระบุวา
ผลิตภัณฑนี้ไมจัดเปนสารอันตรายตาม European Union Directives ทั้งนี้จะไมมีการ
เติมโลหะหนักลงในน้ําโคลนกอนการนําไปใช ผลการตรวจสอบพบปริมาณปรอทที่ผสม
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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อยูกับแบไรต มีความเขมขนประมาณ 0.01 ถึง 1.2 สวนในพันลานสวน ในน้ําโคลนที่นํา
ขึ้นมาจากหลุมขุดเจาะ US.EPA ไดกําหนดใหมีปรอทในสวนผสมของแบไรตไดไมเกิน
1.0 สวนในพันลานสวน (Trefy et al, 2002) และ Saraline 200 มีปริมาณปรอทไมเกิน
คาที่กําหนดดังกลาว ซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปรอทที่มีความเขมขนต่ําตอตะกอน
ในบริเวณโดยรอบหัวหลุมเจาะ จัดอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ เนื่องจากรอยละ 12 ของ
เศษวั ส ดุ ที่ เ หลื อ จากการขุ ด เจาะ จะเป น น้ํ า โคลนขุ ด เจาะที่ มี น้ํ า มั น สั ง เคราะห เ ป น
สวนประกอบหลัก และแบไรต ซึ่งคิดเปนสัดสวนที่นอยมากในน้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ํามัน
สังเคราะหเปนสวนประกอบหลัก
การแพรกระจายของเศษวัสดุจากการขุดเจาะ และน้ําโคลน
เศษวัสดุจากการขุดเจาะที่ถูกปลอยทิ้งจะทําใหเกิด Plume ของของแข็งละลาย และ
ของแข็งแขวนลอยบริเวณดานทายน้ําจากจุดปลอย เศษวัสดุสวนใหญจะจมลงสูกนทะเล
เกื อ บทัน ที เกิ ดเปน กองเศษวั สดุ ขึ้น มา โดยชว งบนจะอยู ในสภาพแขวนลอยอยูช ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดจากบริเวณผิวน้ําหรือใกลผิวน้ําในระหวางการ
ขุดเจาะ ภายหลังการขุดเจาะเสร็จสิ้น กลุมตะกอนแขวนลอยบริเวณผิวน้ําจะกระจาย
หายไปอยางรวดเร็ว นอกจากผลกระทบดานทัศนียภาพที่เกิดจากความขุนของน้ําในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ แลว กลุมของเศษวัสดุที่แขวนลอยอยูในน้ําและโคลนที่ถูกทิ้งไมนาจะ
กอใหเกิดผลกระทบดานลบตอสัตวน้ําและสัตวหนาดิน
ในป พ.ศ. 2546 มีการวัดความหนาของชัน้ เศษวัสดุที่ตกสะสมอยูที่กนทะเลบริเวณพื้นที่
หลุมผลิตแหลงปลาทอง ซึ่งแมวาจะเปนแทนผลิตกาซ แตไดถูกเลือกใหเปนพืน้ ที่ในการ
ทดสอบขั้นตน เนือ่ งจากมีการขุดเจาะหลุมถึงกวา 20 หลุม ซึง่ มากกวาแทนผลิตอืน่ ๆ ใน
บริเวณแหลงปลาทอง ดังนัน้ แทนผลิตดังกลาวจะเปนตัวแทนของกรณีที่เลวรายที่สุด คือ
มีปริมาณเศษวัสดุตกสะสมอยูมากที่สุด
นอกจากนี้การบําบัดและกําจัดเศษวัสดุดัง
กลาวจะดําเนินการในลักษณะเดียวกันสําหรับหลุมผลิตกาซและหลุมผลิตน้ํามัน
ความหนาของเศษวัสดุถูกวัดถึงระดับ 20 เซนติเมตร (ระดับความลึกของอุปกรณเก็บ
ตะกอน) ความหนาที่วัดไดมากที่สุด คือมากกวา 19 เซนติเมตร ที่จุดเก็บตัวอยางเพียง
จุดเดียวเทานั้น คือที่ระยะ 50 เมตรทางตะวันตกเฉียงใตจากจุดศูนยกลางของแทนผลิต
ซึ่งคาดวาเปนจุดที่ใกลกับจุดที่เศษวัสดุถูกปลอยจากเรือขุดเจาะ รูปที่ 4-1 แสดงการ
กระจายของเศษวั ส ดุ บ ริ เ วณรอบๆ หลุ ม ผลิ ต แหล ง ปลาทอง ซึ่ ง ได จ ากการตรวจวั ด
ตัวอยางจํานวน 48 ตัวอยาง ที่เก็บจากระยะ 50 เมตร ถึง 1,000 เมตร จากแทนผลิต
พื้นที่สีเขียวแสดงความหนาจาก 0 ถึง 5 เซนติเมตร แสดงใหเห็นถึงอนุภาคขนาดเล็กที่
ถูกพัดพาไปประมาณ 500 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยกระแสน้ําที่มีการไหล
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ในทิศทางดังกลาว พื้นที่สีเหลืองแสดงความหนาของเศษวัสดุระหวาง 5 ถึง 10
เซนติเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80 x150 ตารางเมตร ซึ่งวางตัวในแนวตะวันตก
เฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต โดยมีความคลายคลึงกับแบบจําลองการแพรกระจายของ
เศษวัสดุของโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่ไดดําเนินการในอาวไทย พื้นที่สีแดงขนาดเล็กแสดง
ถึงบริเวณที่มีการสะสมของเศษวัสดุหนากวา 10 เซนติเมตร มีความเปนไปไดวายิ่งใกล
แทนผลิต นั่นคือที่ระยะนอยกวา 50 เมตรจากศูนยกลางของแทนผลิต ความหนาของชั้น
วัสดุอาจมากกวา 20 เซนติเมตร อยางไรก็ตาม ไมนาจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีนี้
เนื่องจากเศษวัสดุถูกทิ้งจากเรือขุดเจาะ ไมใชจากแทนผลิต รูปที่ 4-2 แสดงผลการ
ตรวจวัดความหนาของเศษวัสดุที่เหลือจากการขุดเจาะใน 3 แนวตัดขวาง คือ 1-3 2-4
และ 2a-4a ซึ่งตําแหนงของแนวตัดขวางนี้แสดงเปนเสนประในรูปที่ 4-1
ที่บริเวณ 1,000 เมตรจากแทนผลิต ไมพบชั้นของเศษวัสดุ แตจะพบชั้นเศษวัสดุ เปน
บางชวง ณ บริเวณ 250 เมตร โดยมีความหนาตั้งแตเปนชั้นบางๆ จนถึง 5 เซนติเมตร
และความหนาจะเพิ่มขึ้นเมื่อเขาใกลแทนผลิตมากขึ้น
รูปที่ 4-3 แสดงรายละเอียดการวัดระดับพื้นทองทะเลในบริเวณใกลเคียงหลุมผลิตแหลง
ปลาทอง G (PLWG) การสะสมของเศษวัสดุที่ตรวจวัดไดแสดงโดยพืน้ ที่สีน้ําเงิน โดย
ความหนาที่วัดไดสูงสุดเทากับ 19 เซนติเมตร ทีร่ ะยะ 50 เมตรทางตะวันตกของ PLWG
พื้นที่เสนสีแดงขนาดเล็ก (ความหนานอยกวา 1 เซนติเมตร) แสดงชั้นตะกอนทรายที่
สะสมตามธรรมชาติเมื่อไมนานมานี้ พืน้ ที่สีเขียวแสดงชั้นดินเหนียวในบริเวณนั้นซึง่ มี
ความลึกหลายเมตร จากรูปนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนวาไมมีกองหรือเนินเศษวัสดุจากการ
ขุดเจาะเกิดขึ้นบนทองทะเลในบริเวณ PLWG โดยจะเห็นไดวา เสนชั้นความลึกของ
พื้นทะเลมีการแปรผันประมาณ 1 เมตรในบริเวณพื้นที่ ซึ่งมากกวาการแปรผันของชั้น
เศษวัสดุ (ซึ่งมีคาสูงสุด 19 เซนติเมตร) อยูมาก เสนชั้นความลึกของพื้นทะเลไมไดแสดง
ใหเห็นถึงการเพิ่มความสูงจากกองเศษวัสดุ ทั้งนี้เนื่องจากความแปรผันของพื้นทะเลตาม
ธรรมชาติของพื้นที่มีมากกวาความหนาของกองเศษวัสดุถึงประมาณ 5 เทา ดังนั้น จึงไม
ถูกตองที่จะเรียกการสะสมของเศษวัสดุดังกลาววากองเศษวัสดุ
เนื่องจากเศษวัสดุ
ดังกลาวมีความหนาไมเพียงพอที่จะเปลี่ยนระดับพื้นทองทะเล หรืออาจกลาวไดวาไมมี
กองเศษวัสดุเกิดขึ้นแตอยางใด
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จุดสีแดงแสดงตําแหนงการเก็บตัวอยาง
พื้นที่แรเงาสีเทาคือระยะ 500 เมตรจากแทนผลิต
กรอบสีน้ําเงินแสดงระดับพื้นทองทะเลโดยรอบแทนผลิต
เสนสีดําแสดงแนวของภาพตัดขวางในรูปที่ 4-2

รูปที่ 4-1 แผนทีแ่ สดงความหนาสะสมของเศษวัสดุจากการขุดเจาะบริเวณหลุมผลิตแหลงปลาทอง G (PLWG)
ในปพ.ศ. 2546
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ภาคตัดขวาง แนว 1-3 ครอบคลุมพื้นที่ 250 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใตของหลุมผลิต PLWG
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ภาคตัดขวาง แนว 2-4 ครอบคลุมพื้นที่ 250 เมตรไป ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใตของหลุมผลิต PLWG
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ภาคตัดขวาง แนว 2a-4a ซึ่ง หมุนทํามุม 22.50 ตามเข็มนาฬิกากับแนว 2-4 เพื่อแสดงความหนาสูงสุดของชั้นเศษวัสดุจากการขุดเจาะ

รูปที่ 4-2 ภาคตัดขวางของชั้นตะกอนดิน ในบริเวณหลุมผลิต PLWG
ที่แสดงความหนาสะสมของเศษวัสดุจากการขุดเจาะ
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รูปที่ 4-3 ความหนาสะสมของเศษวัสดุจากการขุดเจาะบริเวณ PLWG ในป 2546

จากประสบการณการพัฒนาหลุมผลิตกาซในอดีต บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากั ด
คาดวาโดยทั่วไปปริมาณน้ําโคลน1 ที่ถูกปลอยทิ้งตอหลุมมีปริมาณตั้งแต 350 ถึง 460
บารเรล (41 – 54 ลูกบาศกเมตร) สวนปริมาณเศษวัสดุที่ทิ้งตอหลุมมีคาประมาณ 290
ถึง 360 ตัน (114 – 142 ลูกบาศกเมตร) โดยทั่วไปสําหรับหลุมผลิตจํานวน 20 หลุม
ปริมาณน้ําโคลนที่ปลอยทิ้งรวมจะอยูระหวาง 7,000 ถึง 9,250 บารเรล (810 – 1,070
ลูกบาศกเมตร) และปริมาณเศษวัสดุที่ทิ้งอยูระหวาง 5,800 ถึง 7,250 ตัน (2,270 –
2,830 ลูกบาศกเมตร) ตอแทนขุดเจาะ ดังแสดงในตารางที่ 2-2 สําหรับโครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ไดวางแผนติดตั้งแทนหลุมผลิตทั้งหมดรวม 18 แทน
และอาจเพิ่มขึ้นอีก 13 แทนหากมีปริมาณน้ํามันมากเพียงพอและปจจัยทางเศรษฐกิจมี
ความเหมาะสมที่จะทําการขยายกําลังการผลิต สําหรับแทนหลุมผลิตทั้ง 18 แทนที่
วางแผนไวนั้น มีการประมาณวาจะมีการปลอยเศษวัสดุจากการขุดเจาะและน้ําโคลนขุด
เจาะรวม 54,000 ถึง 72,000 ลูกบาศกเมตรลงสูทะเลภายในป พ.ศ. 2553 ในกรณีที่มี
การติดตั้งแทนหลุมผลิตอีก 13 แทน ปริมาณเศษวัสดุจากการขุดเจาะจะเพิ่มเปน 93,000
ถึง 124,000 ลูกบาศกเมตร
จากผลการตรวจวัดเศษวัสดุจากการขุดเจาะที่พื้นที่บริเวณ PLWG ประกอบกับ
สมมุติฐานที่วาเศษวัสดุที่ถูกปลอยทิ้งมีลักษณะการกระจายตัวโดยทั่วไป คาดวาเศษวัสดุ
จากการขุดเจาะแทนหลุมผลิตหนึ่งแทนที่มีหลุมผลิต 20 หลุม จะทําใหพื้นที่ประมาณ
0.14 ตารางกิโลเมตร ถูกปกคลุมดวยชั้นเศษวัสดุที่มีความหนามากกวา 5 เซนติเมตร
สวนพื้นที่ที่ถูกปกคลุมดวยชั้นเศษวัสดุที่มีความหนามากกวา 15 เซนติเมตรมีขนาดเล็ก
1

น้ําโคลน หมายถึงปริมาตรรวมของน้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ําเปนสวนประกอบหลัก (WBM) และน้ําโคลนสังเคราะห (SDF)
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กวามาก คือเพียง 0.0008 ตารางกิโลเมตร หรือ 800 ตารางเมตร ดังแสดงในตารางที่ 43 ทั้งนี้แทนหลุมผลิตรวม 18 แทน จะทําใหเกิดชั้นเศษวัสดุที่มีความหนาอยางนอย 5
เซนติเมตรปกคลุมพื้นที่ขนาดประมาณ 2.46 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่บริเวณอาวไทยมี
ขนาดประมาณ 385,000 ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 4-3 พื้นที่ที่ถกู ปกคลุมดวยเศษวัสดุจากการขุดเจาะ (ตารางกิโลเมตร)
ความหนาสะสม
1 แทนหลุมผลิต
18 แทนหลุมผลิต
(เซนติเมตร)
(ตารางกิโลเมตร)
(ตารางกิโลเมตร)
> 5 ซม.
0.137
2.459
> 10 ซม.
0.019
0.345
> 15 ซม.
0.001
0.016
ปริมาณน้ํามันที่ติดอยูกับเศษวัสดุ อันเนื่องมาจากการขุดเจาะผานทรายอุมน้ํามัน (oilbearing sands) คาดวามีนอยมาก ความหนาในแนวดิ่งของชั้นหินอุมน้ํามัน (oil-bearing
strata) มีไมมากและเสนผาศูนยกลางการเจาะมีเพียง 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว) ทั้งนี้คาดวา
ปริมาณน้ํามันที่ติดอยูกับเศษวัสดุจะมีปริมาณนอยกวา 8 ลิตร (ประมาณ 2 แกลลอน)
สําหรับพื้นทีห่ ลุมขุดเจาะโดยทั่วไป จะมีปริมาณน้ํามันสะสมเกิดขึ้นประมาณ 160 ลิตร (1
บารเรล) ซึ่งไมมีนัยสําคัญเมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณเศษวัสดุที่เกิดขึ้นในระหวางการขุด
เจาะ (2,270 – 2,830 ลูกบาศกเมตร) ปริมาณน้ํามันที่เกิดขึ้นจึงไมมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นผิวทะเล
การเกิดสภาวะไรกาซออกซิเจน
ผลกระทบจากการเกิดสภาวะไรกาซออกซิเจน ขึน้ อยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ (1) การ
จัดการเศษวัสดุกอนปลอยทิง้ (2) ปริมาณน้ําโคลนและเศษวัสดุที่ทิ้ง (3) คุณสมบัติของ
น้ําโคลนที่ใชในการผลิต (4) ลักษณะการตกตะกอนบนพืน้ ทะเล และ (5) ธรรมชาติของ
สิ่งแวดลอมบริเวณพื้นผิวทะเลในบริเวณพื้นที่โครงการ บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
จะใชระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ําโคลน ทีถ่ ูกออกแบบมาเพื่อแยกโคลนออกจากเศษดิน
และหิน เพื่อลดปริมาณการทิ้งน้ําโคลนสังเคราะห
โดยการใชหลักเกณฑวิธีการที่ดีที่สุด และเครื่องมือในการแยกและปรับปรุงคุณภาพที่
ทันสมัย บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด คาดวาจะสามารถลดปริมาณเศษวัสดุ
สังเคราะห (SOC) เหลือโดยเฉลี่ยเทากับ 12 เปอรเซนตโดยน้ําหนัก การทิ้งเศษวัสดุที่มี
SOC เฉลี่ย 12 เปอรเซนตโดยน้ําหนัก จัดเปนมาตรการเดียวกันกับที่ทางบริษัทฯ ใช
ปฏิบัติอยูในปจจุบันในพืน้ ทีอ่ ื่นๆ ของอาวไทย
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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เนื่องจากน้ําโคลนที่มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบหลักเปนสารอินทรีย กระบวนการ
ยอยสลายจะทําใหปริมาณกาซออกซิเจนในกองเศษวัสดุลดลงและเกิดสภาวะไรกาซ
ออกซิเจน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชนิดของสัตวซึ่งอาศัยอยูในดินหรือบนดิน
อยางไรก็ตาม เศษวัสดุจะถูกยอยสลายในสภาวะที่มีกาซออกซิเจนและสภาวะไรกาซ
ออกซิเจนไดอยางรวดเร็ว จากการตรวจวัด พบวาการเปลี่ยนแปลงจะกลับคืนสูสภาพ
เดิมภายใน 5 ป ภายหลังการหยุดการทิ้งเศษวัสดุจากการขุดเจาะในพื้นที่ที่มีการสะสม
ของชั้นเศษวัสดุมากกวา 5 เซนติเมตร
ในพื้นที่ที่การสะสมของชั้นเศษวัสดุนอยกวา 5 เซนติเมตร ผลกระทบจะนอยลงมาก
อัตราการสะสมและการเปลี่ยนแปลงการกระจายของขนาดของตะกอน
จะเปนปจจัย
สําคัญในการประเมินหาผลกระทบในเบื้องตน และอัตราการฟนตัวกลับสูสภาวะปกติของ
สิ่งมีชีวิตในดิน
บริษัทเตตราเทค จํากัด ไดดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทิ้งเศษดิน หิน
และน้ําโคลนในบริเวณกลางพื้นที่อาวไทยมากอนหนานี้ในป พ.ศ. 2541 ตามความ
ตองการของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ผลของการศึกษาในครั้งนี้และกอนหนานี้
(Battelle, 1994) ชึ้ใหเห็นวาโครงสรางของชุมชนสิ่งมีชีวิตในตะกอนดิน ไดรับผลกระทบ
จากการขุดเจาะและกิจกรรมที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม พบวาการเปลี่ยนแปลงของขนาด
ตะกอนดินและการเพิ่มของเปอรเซนตของทรายในตะกอนดิน มีผลกระทบตอโครงสราง
ของชุมชนสิ่งมีชีวิตดังกลาวมากกวาการมีสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอน (Tetra Tech,
2000) เนื่องจากเศษวัสดุจากการขุดเจาะประกอบดวยวัสดุที่มีความหยาบมากกวา
ตะกอนดินเดิม ชุมชนสิ่งมีชีวิตในตะกอนดินจะเปลี่ยนจากกลุมที่อาศัยอยูในดินที่มีขนาด
เล็กละเอียดเปนกลุมที่อาศัยอยูในวัสดุที่เปนทรายมากขึ้น แมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ้ น จะเป น การเปลี่ ย นแปลงตามธรรมชาติ ข องสั ง คมสั ต ว ห น าดิ น แต จั ด เป น การ
เปลี่ยนแปลงที่ไมมีนัยสําคัญ เนื่องจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมีขนาดเล็ก (รัศมีนอยกวา
250 เมตร) และเปนการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวซึ่งสัตวหนาดินยังคงอยูในกองเศษวัสดุจาก
การขุดเจาะตอไปได
สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
การระบายเศษวั ส ดุ จ ากการขุ ด เจาะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จะทํ า ให บ ริ เ วณที่ เ กิ ด ผลกระทบ มี
ระยะเวลาและความรุนแรงของผลกระทบมากขึ้นดวย อยางไรก็ตาม ปริมาณของน้ํามันที่
ถูกนําขึ้นสูผิวจากหลุมเจาะแตละหลุมมีนอยมาก จึงคาดวาจะมีผลกระทบในระดับที่ไมมี
นัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม การใชน้ําโคลนที่มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบหลักและ
เทคนิคการขุดเจาะแบบหลุมแคบชวยลดผลกระทบใหนอยลง ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
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ของการใชน้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ําเปนสวนประกอบหลัก ซึ่งสวนใหญประกอบดวยวัสดุที่
สามารถยอยสลายทางชีวภาพไดมีนอยมาก เนื่องจากน้ําโคลนจะกระจายตัวเปนวงกวาง
ในน้ํา สวนน้ําโคลนที่มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบหลัก แมวาจะมีการกระจายตัว
เชนกัน แตจะมีผลกระทบที่ไมมีนัยสําคัญตอสิ่งมีชีวิตซึ่งอยูในกองวัสดุที่เกิดขึ้นบริเวณ
รอบๆ จุดปลอย ดังนั้นผลกระทบจะอยูในขอบเขตที่จํากัดเทานั้น จากการที่น้ําโคลน
ขุดเจาะที่มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบหลักมีความเปนพิษต่ําและสามารถยอย
สลายทางชีวภาพไดดี ทําใหผลกระทบเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว สัตวหนาดินที่ขุดรูอาศัยอยู
ในตะกอนดินกระจายตัวอยูทั่วทั้งอาวไทย โดยการศึกษากอนหนานี้แสดงใหเห็นวาใน
บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากเศษวัสดุจากการขุดเจาะ ประชากรของสัตวหนาดินไดมีการ
ฟนฟูสภาพภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ป (Battelle, 1994 and Tetra Tech, 2000) แมวา
ลักษณะโครงสรางของประชากรอาจไมเหมือนเดิม การเปลี่ยนแปลงของสังคมสัตวหนา
ดินนี้พิจารณาวาไมมีนัยสําคัญ เนื่องจากสัตวหนาดินยังคงมีชีวิตอยูได พื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบมีจํากัด และจะสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดเมื่อเวลาผานไป
การทิ้ ง เศษวัส ดุจ ากการขุ ด เจาะจะไมมี ผ ลกระทบต อ การทํา การประมง เนื่ อ งจากใน
บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการไม มี แ หล ง การทํ า ประมงเพื่ อ การค า นอกจากนี้ ไ ม มี แ หล ง
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทรัพยากรเพื่อการคา หรือแหลงทรัพยากรที่มีลักษณะเฉพาะ
อยูในบริเวณพื้นที่โครงการ หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 3 ของบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด กําหนดวิธีการจัดการ การลดผลกระทบและการติดตามผลกระทบของ
การทิ้งเศษดิน หิน และน้ําโคลน การทิ้งเศษวัสดุดังกลาวจะสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต (ทั้ง
สัตวหนาดินและสัตวน้ํา) เทานั้น (ตารางที่ 4-4)
ตารางที่ 4-4 การวิเคราะหความเสี่ยงจากกิจกรรมการทิ้งเศษดิน หิน และน้ําโคลน (Drilling Cuttings)
กิจกรรม : การทิ้งเศษดิน หิน และน้ําโคลนจากการขุดเจาะ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตองปฏิบัติอยางหลีกเลีย่ งไมได แตผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ ผลกระทบ
จะเกิดขึ้นภายในระยะไมเกิน 500 เมตรจากพื้นที่ขุดเจาะ การฟนตัวของประชากรสัตวหนาดินคาดวาจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 5 ถึง 10
ป ภายหลังการขุดเจาะเสร็จสิ้น
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
X
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
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4.1.4 การกําจัดของเสียทั่วไป
ประเภทของของเสียทั่วไปที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการฯ ประกอบดวยขยะ (กระดาษ
เศษโลหะ และอื่ น ๆ)
น้ํ า เสี ย การระบายน้ํ า จากดาดฟ า และเศษอาหาร
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะดําเนินการจัดการของเสียเหลานี้ตามมาตรฐานทาง
อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด และการออกแบบทาง
วิศวกรรม
• ขยะที่เผาไหมไดจะถูกนําไปเผา สวนขยะที่เหลือจะขนสงไปบนฝงเพือ่ ทําการคัด
แยก นํากลับมาใชใหม และกําจัดอยางเหมาะสม
• เศษอาหารจะถูกทําใหเปอยยุยกอนที่จะทิ้งลงทะเล โดยเปนไปตามสนธิสัญญา
MARPOL สําหรับการขนสง สวนน้ําเสียจะถูกบําบัดกอนปลอยทิ้งตอไป
• ของเสี ย ที่ เ ป น น้ํ า ซึ่ ง รวมถึ ง น้ํ า ที่ ร ะบายจากดาดฟ า และเครื่ อ งจั ก รและน้ํ า
หลอเย็น จะถูกรวบรวมในระบบระบายน้ําแบบปด โดยจะถูกสงไปใชยังเครื่อง
อัดน้ํากลับลงหลุม เพื่อเปนการลดปริมาณน้ําทิ้งที่ระบายลงสูทะเล
สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
การกํ า จั ด ของเสี ย ทั่ ว ไปไม มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มนอกชายฝ ง เนื่ อ งจากจะถู ก
ขนส ง ไปกํ า จั ด บนฝ ง ส ว นการทิ้ ง ของเสี ย ที่ เ ป อ ยยุ ย ลงทะเลจะเกิ ด การเจื อ จางและ
แพรกระจายอยางรวดเร็ว โดยผลกระทบอาจเกิดขึ้นในระยะสั้น แตเนื่องจากระยะเวลา
สั้นและปริมาณของเสียมีนอย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจึงไมมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 4-5)
หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 15 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําหนด
วิธีการจัดการ การลดผลกระทบและการติดตามผลกระทบของการกําจัดของเสียทั่วไป
การกําจัดของเสียทั่วไปอาจสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศ (จากการเผาไหม) และสัตว
น้ําและสัตวหนาดิน
ตารางที่ 4-5 การวิเคราะหความเสี่ยงจากการกําจัดของเสียทั่วไป
กิจกรรม : การกําจัดของเสียทั่วไป
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตองปฏิบัติอยางหลีกเลี่ยงไมได แตไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การทิ้งของเสีย
ที่เปอยยุย จะเกิดการเจือจางและแพรกระจายอยางรวดเร็ว ผลกระทบในระยะสั้นอาจเกิดขึ้น แตในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
X
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
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4.1.5 การเคลือ่ นยายแทนขุดเจาะ การเตรียมหลุมเพื่อการผลิต และการติดตั้งแทน
หลุมผลิตยอย
ภายหลังการขุดเจาะเสร็จสิ้น แทนหลุมผลิตยอยจะถูกติดตั้ง หลุมผลิตจะถูกเชื่อมตอกับ
แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 โดยทอสงน้ํามันใตทะเล ทั้งนี้แทนผลิต
น้ํามันยอยจะถูกติดตั้งบนโครงสรางฐาน (jacket) ที่มี 4 ขา เนื่องจากแทนหลุมผลิตใช
อุปกรณนอย ทํางานโดยอัตโนมัติ และสามารถขุดเจาะดวยแทนเจาะแบบ jack-up หรือ
tender oriented rig คาดวาจะมีผลกระทบตามมาเพียงเล็กนอยจากเสียงและการรบกวน
ทองทะเล โดยการรบกวนทองทะเลจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
ประชากรสัตวหนาดินเปนการชั่วคราว ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวเปนผลกระทบ
ดานบวก โดยเสาเข็มและขาของแทนผลิตจะเปนที่อยูอาศัยของสัตวหนาดินหลากหลาย
ชนิด รวมถึงปะการัง สาหรายและ สัตวน้ําพวกมีเปลือก ซึ่งในทางกลับกัน ก็จะชวยดึงดูด
ความสนใจของปลาหนาดินและปลาผิวน้ําใหเขามายังบริเวณแทนผลิตดวย ทําใหเกิด
ความสมบูรณ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลเพิ่มมากขึ้น
สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
กิจกรรมนี้คาดวาจะกอใหเกิดผลกระทบเพียงชั่วคราวในระดับที่ไมมีนับสําคัญเทานั้น
ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นคุณภาพน้ําและสิ่งมีชีวิตทางทะเลจะฟนคืนสภาพกลับมาสูปกติ
หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 17 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําหนด
วิธีการจัดการ การลดผลกระทบและการติดตามผลกระทบของการเคลื่อนยายแทนขุด
เจาะ การเตรียมหลุมเพื่อการผลิต และการติดตั้งแทนหลุมผลิตยอย โดยกิจกรรม
ดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพอากาศ (การปลอยกาซ) สิ่งมีชีวิต (สัตวน้ํา
สัตวหนาดิน และการรบกวนการประมง) และตะกอนดิน (การรบกวนทองทะเล) ความ
เสี่ยงในการเคลื่อนยายแทนขุดเจาะ การเตรียมหลุมเพือ่ การผลิตและการติดตั้งแทนหลุม
ผลิตยอย ดังแสดงในตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 การวิเคราะหความเสี่ยงจากกิจกรรมการเคลื่อนยายแทนขุดเจาะ การเตรียมหลุมเพื่อการผลิตและ
การติดตั้งแทนหลุมผลิตยอย
กิจกรรม : การเคลื่อนยายแทนขุดเจาะ การเตรียมหลุมเพื่อการผลิตและการติดตั้งแทนหลุมผลิตยอย
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตองปฏิบัติอยางหลีกเลีย่ งไมได แตผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ เกิดผล
กระทบในทางบวกตอสัตวหนาดินและสัตวน้ําในระยะยาวเนื่องจากการเพิม่ แหลงที่อยูอาศัย
ผลกระทบเปนผลกระทบเพียงชั่วคราว
ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น คุณภาพน้ําและสิ่งมีชีวิตทางทะเลจะกลับคืนสูสภาวะปกติ
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
X
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
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4.1.6 การวางทอลําเลียงใตทะเล
แนวทออัดน้ํากลับลงหลุมจะถูกวางจากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
ไปยังแทนหลุมผลิตปลาทอง C (PLWC) ซึ่งน้ําจากกระบวนการผลิตจะถูกอัดกลับเขาไป
ในหลุมกาซทีพ่ ัฒนาหมดแลว
ระบบทอลําเลียงใตทะเลใชในการขนสงของเหลวปริมาณมากจากแทนผลิตในปจจุบันไป
ยังแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP) และจะถูกตอเติมเพื่อเชื่อมกับ
แทนผลิตน้ํามันดวย นอกจากนี้ จะมีการกอสรางทอลําเลียงใตทะเลอีก 2 ทอ (3 phase)
เพื่อใชในการขนสงน้ํามันและกาซจากแทนหลุมผลิตสุราษฎรอัลฟา (SUWA) และแทน
หลุมผลิตยะลาอัลฟา (YAWA) มายังแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง โดยทอ
ลําเลียงใหมนปี้ ระกอบดวยทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 10 นิ้วและ 16 นิ้ว
ความหนา 5/8 ถึง 1/2 นิ้ว ความยาวทั้งหมดประมาณ 41 ไมล (65 กิโลเมตร) การวาง
ทอจะดําเนินการโดยใชวิธี S-lay ความยาวทอจะถูกเพิ่มขึน้ ในปลายดานที่แขวนอยูโ ดยมี
ปลายดานหนึ่งอยูที่พื้นทะเล การวางทอที่พื้นทะเลจะไมมีการขุดหรือฝงทอ เพือ่ ลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทอที่จะนํามาใชตองผานการทํา Hydrostatic Test กอน โดยใสน้ําลงในทอและเติมสาร
ต า งๆ ได แ ก ตั ว ยั บ ยั้ ง การกั ด กร อ น ไบโอไซด แ ละสี ย อ มที่ ไ ม มี อั น ตรายต อ
สิ่ง แวดล อ มและยอ ยสลายทางชีวภาพได 2 จากนั้ นจะมี ก ารอัด แรงดัน เข าเส นท อ และ
ติดตามดูวาเกิดการรั่วซึมหรือไม ภายหลังผานการทดสอบแลว ของเหลวที่ผานการ
ทดสอบจะถู ก ปล อ ยทิ้ ง ลงทะเล ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได แ ก การเปลี่ ย นสี ข องน้ํ า
เนื่องจากสียอม และผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตทองถิ่นเนื่องจากไบโอไซดและตัวยับยั้งการ
กัดกรอน การเจือจางและการกระจายของสารในน้ําจะชวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นไดอยาง
รวดเร็ว โดยสวนใหญแลว ไบโอไซดและตัวยับยั้งการกัดกรอนจะไมเกิดปฏิกิริยา
ภายหลังที่ถูกปลอยทิ้ง
นอกจากผลกระทบจากเสียงและความขุนทีเ่ กิดขึ้นชั่วคราวแลวคาดวาจะมีผลกระทบ
ตามมาเล็กนอยจากการรบกวนทองทะเลแลว สัตวหนาดินจะไดรับผลกระทบจากการ
รบกวนทองทะเลและการขาดอากาศหายใจจากความขุนที่มากขึ้น อยางไรก็ตาม คาดวา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยูในขอบเขตจํากัดและเกิดเพียงชั่วคราวเทานั้น

2

สียอมที่ผลิตจากพืชที่ไมเปนอันตราย ไดรับการอนุมัติใหใชในน้ําดื่ม โดย US EPA
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สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดเพียงชั่วคราว ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิน้
คุณภาพน้ําและ
สิ่งมีชีวิตทางทะเลจะกลับคืนสูสภาพปกติ (ตารางที่ 4-7) หลักเกณฑทางดาน
สิ่งแวดลอมขอที่ 6 ของบริษทั ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําหนดวิธีการจัดการ การลด
ผลกระทบและการติดตามผลกระทบของการวางทอลําเลียงใตทะเล
การกอสรางทอ
ลําเลียงใตทะเลอาจกอใหเกิดผลกระทบตอตะกอนดินและสิง่ มีชีวิต (สัตวน้ําและสัตวเลี้ยง
ลูกดวยนม)
ตารางที่ 4-7 การวิเคราะหความเสี่ยงจากการวางทอลําเลียงใตทะเล
กิจกรรม : การวางทอลําเลียงใตทะเล
ผลกระทบสิ่งแวดลอม :
เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตองปฏิบัติอยางหลีกเลีย่ งไมได แตผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนผลกระทบชั่วคราวเทานั้น ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น คุณภาพน้ําและสิ่งมีชีวิตทางทะเลจะกลับคืนสูสภาพปกติ
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
X
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

4.1.7 การกอสรางและติดตั้งแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 และ
ทางเดินเชื่อมไปยังแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง
การออกแบบแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะแลวเสร็จภายในป พ.ศ.
2546 โครงสรางของแทนขุดเจาะและโครงสรางดาดฟาทั้งหมดจะถูกประกอบบนฝงและ
นําไปติดตั้งบนฐานเสาเข็ม แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองจะถูกเชื่อมกับแทน
ผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง โดยการสรางทางเชื่อมระหวางแทนผลิตทั้งสอง
แหง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกอสรางไดแก เสียงและการรบกวนทองทะเลที่เกิดขึ้นเปน
การชั่วคราว สิ่งมีชีวิตในดินจะไดรับผลกระทบจากการรบกวนทางกายภาพและการขาด
อากาศหายใจเนื่องจากความขุนที่มากขึ้น ผลกระทบดานลบที่เกิดคาดวาจะเกิดขึ้นเปน
การชั่วคราวและอยูในขอบเขตที่จํากัดเทานั้น
ผลกระทบในระยะยาวเปนผลกระทบดานบวก
เสาเข็มและฐานของโครงสรางแทน
ขุดเจาะ จะเปนที่อยูอาศัยของสัตวหนาดินหลากหลายชนิด รวมถึงปะการัง สาหรายและ
สัตวน้ําพวกมีเปลือก ซึ่งในทางกลับกัน ก็จะชวยเพิ่มแหลงที่อยูอาศัยของปลาหนาดิน
และปลาผิวน้ําที่อยูในบริเวณใกลเคียงแทนผลิตในปจจุบัน และชวยเพิ่มความสมบูรณ
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลบริเวณรอบๆ แทนผลิตมากยิ่งขึ้น
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนผลกระทบชั่วคราว การปลอยน้ําที่ใชในการทดสอบทอจะถูก
เจื อ จางอย า งรวดเร็ ว และส ว นใหญ ผ ลกระทบจะถู ก จํ า กั ด อยู ใ นบริ เ วณจุ ด ปล อ ย
เทานั้น ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น คุณภาพน้ําและสิ่งมีชีวิตทางทะเลจะกลับคืนสูสภาวะ
ปกติ การกอสรางและติดตั้งแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอตะกอนดินและสิ่งมีชีวิต (สัตวหนาดิน สัตวน้ํา และสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม) (ตารางที่ 4-8) หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 5 และ 6 ของบริษัท
ยู โ นแคลไทยแลนด จํ ากั ด กํ า หนดวิ ธี ก ารจั ด การ การลดผลกระทบและการติ ด ตาม
ผลกระทบของกิจกรรมการกอสรางและติดตั้ง
ตารางที่ 4-8 การวิเคราะหความเสี่ยงจากกิจกรรมการกอสรางและติดตั้งแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 2 และทางเดินเชื่อมไปยังแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง
กิจกรรม : การกอสรางและติดตั้งแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 และทางเดินเชื่อมไปยังแทนผลิตกาซธรรมชาติกลาง
แหลงปลาทอง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตองปฏิบัติอยางหลีกเลีย่ งไมได แตผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ เกิดผล
กระทบในทางบวกตอสัตวหนาดินและสัตวน้ําในระยะยาว ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนผลกระทบชั่วคราวและอยูในขอบเขตจํากัดบริเวณจุด
ปลอยน้ํา ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น คุณภาพน้ําและสิ่งมีชีวิตทางทะเลจะกลับคืนสูสภาวะปกติ
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
X
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

4.1.8 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ํามัน
การอัดน้ํากลับลงหลุมหรือการระบายน้ําจากกระบวนการผลิต
โดยปกติน้ําจากกระบวนการผลิตมีปริมาณมากที่สุด เมื่อเทียบกับน้ําที่ระบายจากแหลง
ตางๆ บนแทนผลิต อยางไรก็ตาม น้ําจากกระบวนการผลิตในการผลิตน้ํามันของแทน
ผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะถูกอัดกลับเขาไปในหลุมผลิตปลาทอง C
(PLWC) และจะถูกอัดกลับเขาไปในหลุมอื่น ๆ หรือในชั้นทรายที่ยังมีน้ํามันหลงเหลืออยู
(Undepleted shallow sands) ในเวลาตอมาถามีความจําเปน น้ําจากกระบวนการ
ผลิตจะถูกแยกน้ํามันและอนุภาคขนาดใหญที่อาจทําใหเกิดปญหากับเครื่องสูบน้ําออก
กอนดําเนินการอัดกลับ ยังคงมีความไมแนนอนเกี่ยวกับความเหมาะสมของการอัดน้ํา
กลับลงหลุม เนื่องจากคุณสมบัติของแองน้ํามันเมื่อเปรียบเทียบกับแหลงอื่นๆ ในกรณีที่
จะทํ า การระบายน้ํ า จากกระบวนการผลิ ต ลงสู ท ะเล (ทางเลื อ กในการจั ด การน้ํ า จาก
กระบวนผลิตอีกทางหนึ่ง) น้ําจากกระบวนการผลิตจะถูกบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําบน
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ศูนยกลางแหลงปลาทอง เพื่อลดความเขมขนของปรอทและสารหนูใหเหลือ 10 และ 250
ppb ตามลําดับ กอนปลอยออกไป
ระบบการอัดน้ํากลับลงหลุมจากกระบวนการผลิตระบบใหม ถูกออกแบบใหมีขนาด
25,000 บารเรลตอวัน ในกรณีที่มีปริมาณน้ําจากการผลิตสูงกวานี้ หรืออยูในระหวางการ
ซอมบํารุงเครื่องสูบน้ําเพื่ออัดน้ํากลับลงหลุม ก็ยังมีทางเลือกอีกหลายทางในการควบคุม
ปริ ม าณน้ํ า ดั ง กล า ว เช น การเพิ่ ม แรงดั น ในการอั ด กลั บ ของเครื่ อ งสู บ น้ํ า แบบปรั บ
ความเร็วได การเพิ่มจํานวนหลุมที่ใชในการรองรับน้ํา การหยุดการผลิตในหลุมที่มีอัตรา
การผลิตน้ําสูง และการสงน้ําสวนเกินไปยังระบบบําบัดน้ําของแทนผลิตน้ํามันดิบกลางที่
ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งการคาดการณปริมาณน้ําจากการผลิตไมสามารถทําไดกอนการผลิต
จริง ถาปริมาณน้ํามากกวา 20,000 บารเรลตอวัน หลุมผลิตที่กอใหเกิดน้ํามากจะถูกปด
และไมมีการผลิตน้ํามันหรือกาซจากหลุมเหลานั้นอีกตอไป
การอั ด น้ํ า กลั บ ลงหลุ ม จากกระบวนการผลิ ต คาดว า จะไม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากไมไดปลอยลงสูทะเล ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลจากหัวหลุมผลิตหรือ
ท อ กรุ ในปริ ม าณมากอย า งไม น า เป น ไปได น อกเหนื อ ความคาดหมาย น้ํ า จาก
กระบวนการผลิตจะมีระดับสูงขึ้นจนผานชั้นตะกอนดินและพื้นทะเล จนถึงชั้นน้ําซึ่งจะถูก
เจือจางอยางรวดเร็ว ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเกิดจากน้ําทะเลมีความเค็มลดลงซึ่งสงผล
กระทบตอสัตวหนาดินที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง สิ่งมีชีวิตในน้ําจะไมไดรับผลกระทบ
เนื่องจากพวกมันจะเคลื่อนออกหางจากบริเวณที่ไดรับผลกระทบ
ในกรณีที่มีความจําเปนตองสงน้ําจากกระบวนการผลิตไปบําบัดยังแทนผลิตน้ํามันดิบ
กลางแหลงปลาทอง เชน เมือ่ ปริมาณน้ํามีสูงหรือกรณีอื่นๆ ที่กลาวถึงขางตน ตองมีการ
พิจารณาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้
• สิ่งมีชีวิตทางทะเลอาจไดรับผลกระทบจากน้ําจากกระบวนการผลิตที่มีความเค็มนอย
กวาน้ําทะเล ผลกระทบจะเกิดขึ้นในพืน้ ทีจ่ ํากัด น้ําจากกระบวนการผลิต จะถูกเจือ
จางอยางรวดเร็ว อนุภาคที่อยูในน้ําจากกระบวนการผลิตก็จะจมลงสูกนทะเลอยาง
รวดเร็วเชนกัน
• น้ําจากกระบวนการผลิตอาจจะยังมีสารอะโรมาติกไฮโดรคารบอนเจือปนอยู เชน
เบนซีน โทลูอีน เอทธิลเบนซีนและไซลีน ซึ่งอาจเปนพิษได อะโรมาติก
ไฮโดรคารบอนจํานวนเล็กนอยที่ละลายอยูในน้ํากอใหเกิดผลกระทบทางชีวภาพใน
ขอบเขตที่จํากัด
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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• สารเคมีอื่นๆ เชน ไบโอไซด ตัวยับยั้งการกัดกรอน ตัวยับยั้งการแยกชั้นของน้ําและ
น้ํามันที่มีอยูในน้ําจากกระบวนการผลิต
อาจมีความเปนพิษเชนกัน บริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อใหมั่นใจ
วามีการใชสารเคมีเหลานี้อยางเหมาะสมกับความตองการ และเครื่องมือที่ใชสําหรับ
ปอนสารเคมีไดรับการดูแลรักษาอยางดีและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ปรอทที่มีอยูในน้ําจากกระบวนการผลิต เปนประเด็นที่กอ ใหเกิดความกังวลในพื้นที่
อาวไทย
สวนใหญปรอทในน้ําจากกระบวนการผลิตอยูในรูปของซินนาบาร
(Cinnabar) ซึง่ มาจากน้ํามัน กาซธรรมชาติและคอนเดนเซท การตรวจวัดความ
เขมขนของปรอทในตะกอนดินรอบๆ แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองในป
พ.ศ. 2546 พบวามีคาสูงกวาระดับปกติในน้ํา (0.03 สวนในลานสวน) โดยพบในชวง
2.12 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทีบ่ ริเวณ 50 เมตรจากแทนผลิต ถึง 0.15 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ที่บริเวณ 1 กิโลเมตรจากแทนผลิต อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจที่ผานมา
พบวา ปรอทจะอยูในรูปของซินนาบาร ซึ่งไมมีอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
• ปริมาณของปรอทและสารหนูในน้ําสวนที่ไมไดอัดกลับลงหลุม
การประเมิน ปริ ม าณปรอทและสารหนู ทั้ง หมด (โดยสมดุ ล มวล)
ในน้ํ าจาก
กระบวนการผลิตจาก PLOCPP 2 ที่ไมถูกอัดกลับลงหลุม สรุปไดดังตารางที่ 4-9
โดยปริมาณที่คํานวณไดคิดจากความเขมขนสูงสุดที่กําหนดขึ้นเทากับ 10 และ 250
ppb สําหรับปรอทและสารหนูตามลําดับ การประเมินปริมาณปรอทและสารหนูที่คาด
วาจะถูกปลอยออกมาในเวลา 1 ป โดยคิดประสิทธิภาพในการอัดน้ํากลับลงหลุม
ระหวางรอยละ 95 และรอยละ 100 แสดงในตารางที่ 4-9
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ตารางที่ 4-9 ปริมาณปรอทและสารหนู ที่คาดวาจะระบายออกหลังจากผานการบําบัดตามชวงเวลาของ
การผลิต สําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
ป

ปริมาณน้ําจาก
การผลิต
(ลานบารเรล)

ปริมาณน้ําที่หลุม
รองรับได
(ลานบารเรล)1

ปริมาณน้ําที่คาดวา
จะผานการบําบัด
(บารเรลตอวัน)2

ปริมาณปรอท
(กรัม/ป)3

ปริมาณสารหนู
(กรัม/ป)3

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

2.2
6.6
13.3
18.9
23.1
28.8
30.7
32.5
34.6
36.8
38.7

2.9
8.0
13.2
22.1
26.7
28.9
28.9
28.9
28.9
28.9
28.9

2954
53
99
140
235
263

171
31
57
82
136
153

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

หมายเหตุ
1. ปริมาตรรวมของชั้นหินทรายที่พัฒนาแลวและทีมีอยูบนแทน PLWC ยังไมรวมถึงชั้นหินทรายอื่นที่อาจจะพัฒนาเพิ่มเติม
2. ปริมาณน้ําที่สงไประบบบําบัดน้ําบนแทนผลิต PLCPP
3. เปนปริมาณสารหลังออกจากระบบบําบัดน้ําเสียที่จะระบายลงสูทะเล
4. ชวงปแรกของการดําเนินการ คาดวา ระบบอัดน้ํากลับอาจมีขอผิดพลาดทางเทคนิค ทําใหไมสามารถดําเนินการอัดน้ํากลับไดถึง 100%

• สมดุลมวลของปรอทและสารหนูในน้ําจากกระบวนการผลิตจากโครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
องคประกอบที่แนนอนของน้ําจากกระบวนการผลิตจากโครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหล ง ปลาทองยั ง ไม อ าจทราบได จ นกว า การผลิ ต จะเริ่ ม ขึ้ น จึ ง ตั้ ง สมมุ ติ ฐ านว า
ลักษณะของน้ําจากกระบวนการผลิตใกลเคียงกับน้ําที่สงไปบําบัดที่ PLCPP อยางไร
ก็ตาม ความเขมขนของปรอทและสารหนูในน้ําจากกระบวนการผลิต แปรเปลี่ยนไป
ในแตละหลุมและชวงเวลา การประเมินปริมาณปรอทและสารหนูใน 1 ป โดยใชคา
ปรอทและสารหนูที่วัดไดในน้ําจากกระบวนการผลิตที่ผานการบําบัดแลวจากระบบ
บําบัดน้ําบน PLCPP ระหวางเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2547 แสดงในตารางที่
4-10
ความเขมขนของปรอทมีคาอยูในชวง 26 ถึง 270 สวนในพันลานสวน
ปริมาณปรอทที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่คาดไวในป 2548 อยูในชวง 9 ถึง 92 กิโลกรัม
ซึ่งมีเพียงนอยกวา 0.2 กิโลกรัมที่คาดวาจะถูกระบายลงทะเลโดยไปกับน้ําที่บําบัด
แลว สวนที่เหลือจะถูกอัดกลับ (8.5 ถึง 87.9 กิโลกรัม) หรือถูกกําจัดโดยระบบบําบัด
น้ําบน PLCPP ออกมาอยูในรูปของตะกอน (0.3 ถึง 4.5 กิโลกรัม) ซึ่งตะกอนนี้จะ
ถูกขนสงไปเก็บรักษาบนฝงเพื่อรอการอัดกลับลงไปยังหลุมที่พัฒนาหมดแลว โดย
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547
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ตะกอนนี้จะถูกเก็บไวบนฝงและรอจนมีปริมาณมากพอ จากนั้นจึงจะขนสงออกไปยัง
นอกฝงอีกครั้งเพื่อนําไปอัดกลับลงในหลุมที่พัฒนาหมดแลว
ปริ ม าณสารหนู ที่ วั ด ได ใ นน้ํ า จากกระบวนการผลิ ต ระหว า งเดื อ นมกราคมถึ ง
พฤษภาคม 2547 อยูในชวง 353 ถึง 1,014 ppb จากสมการสมดุลมวลที่ประมาณ
การณไวสําหรับการปริมาณการผลิตในป 2548 พบวาปริมาณสารหนูอยูในชวง 121
ถึง 347 กิโลกรัม ถารอยละ 5 ของปริมาณน้ําจากกระบวนการผลิตถูกสงไปยังระบบ
บําบัดน้ําบน PLCPP จะมีสารหนูถูกปลอยลงทะเล 4.3 กิโลกรัมตอป ถูกแยกโดย
ระบบบําบัดน้ํา 1.8 ถึง 13.1 กิโลกรัมตอป เพื่อนําไปกําจัดในรูปของตะกอน และถูก
อัดกลับไปยัง PLWC (พรอมกับรอยละ 95 ของน้ําจากกระบวนการผลิต) 115 ถึง
330 กิโลกรัม
ตารางที่ 4-10 การประเมินสมดุลมวลของปรอทและสารหนูในน้ําจากกระบวนการผลิต
ปริมาณน้ําจากกระบวนการผลิตที่ PLOCPP2 (บารเรล/วัน)
รอยละที่จะอัดกลับลงหลุม
ปริมาณน้ําจากกระบวนการผลิตที่จะระบายออก (บารเรล/วัน)
ปรอทในน้ําจากกระบวนการผลิต
ความเขมขนของปรอทในน้ําจากกระบวนการผลิต (ppb)
ประเมินจากผลการตรวจวัดที่ PLCPP ระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม
2547
ปริมาณปรอทในน้ําจากกระบวนการผลิต(กิโลกรัม/ป)
ปริมาณปรอทที่ถูกอัดกลับลงหลุม (กิโลกรัม/ป)
ปริมาณปรอทที่ระบายออกหลังจากผานการบําบัดที่ PLCPP (กิโลกรัม/ป)
(ความเขมขนไมเกิน 10 ppb)
ปริมาณปรอทที่ถูกแยกออกที่ระบบบําบัด (กิโลกรัม/ป)
สารหนูในน้ําจากกระบวนการผลิต
ความเขมขนของสารหนูในน้ําจากกระบวนการผลิต (ppb)
ประเมินจากผลการตรวจวัดที่ PLCPP ระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม
2547

คาต่ําสุด

5,900
95%
295
คาสูงสุด

26

270

8.9
8.5

92.5
87.9

0.2

0.2

0.3
คาต่ําสุด

4.5
คาสูงสุด

353

1,014

ปริมาณสารหนูในน้ําจากกระบวนการผลิต (กิโลกรัม/ป)

120.9

347.4

ปริมาณสารหนูที่ถูกอัดกลับลงหลุม (กิโลกรัม/ป)
ปริมาณสารหนูที่ระบายออกหลังจากผานการบําบัดที่ PLCPP (กิโลกรัม/ป)
(ความเขมขนไมเกิน 250 ppb)
ปริมาณสารหนูที่ถูกแยกออกที่ระบบบําบัด (กิโลกรัม/ป)

114.9

330.0

4.3

4.3

1.8

13.1
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• มีการตรวจวัดความเขมขนของปรอทในเนื้อเยื่อของปลาที่จับไดในบริเวณใกลเคียง
กับแทนผลิตกาซ โดยในระหวางป พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2546 มีการเก็บตัวอยางปลา
บริเวณแทนผลิตแหลงปลาทองรวม 8 ครั้ง ในชวง 3 ปแรก พบวานอยกวารอยละ
10 (4 จาก 47) ของปลาที่จับไดบริเวณแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง
มีความเขมขนของปรอทเกิน 0.5 สวนในลานสวน ซึ่งเปนคาที่กําหนดโดยองคกร
อาหารและเกษตรกรรมแหงสหประชาชาติ (FAO) สําหรับการบริโภคปลา (Tetra
Tech, 1997) ความเขมขนเฉลี่ยของปรอทในปลาที่จับไดในป 2546 ก็มีคาต่ํากวา
0.5 สวนในลานสวนเชนกัน
• การศึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับผลกระทบของการทิ้งน้ําจากกระบวนการผลิตตอสิ่งมีชีวิต
ทางทะเล พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของความเขมขนของสารปรอท
ในเนื้อปลาที่จับไดบริเวณแทนผลิตกาซในแหลงบงกช และปลาที่จับไดในบริเวณ
อื่นๆ (Windom and Cranmer, 1998) เหตุผลที่ความเขมขนของสารปรอทใน
เนื้อเยื่อของปลามีคาต่ํานาจะเปนเพราะความจริงที่วาปรอทในตะกอนดินสวนใหญจะ
อยูในรูปของซินนาบาร (เมอรคิวรี ซัลไฟด) ซึ่งเปนเกลือของปรอทที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและพบอยูในรูปชีวภาพนอยมาก มีเพียงสวนนอย (รอยละ 0.02) ที่ถูก
เปลี่ยนใหอยูในรูปเมทธิลเมอรคิวรี ซึ่งสามารถยอยสลายทางชีวภาพในเนื้อเยื่อของ
ปลาได
• Windom and Cranmer (1998) รายงานวา ไมพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญของประชากรสัตวหนาดินบริเวณแทนผลิต กับบริเวณที่อยูไกลออกไป ซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลปริมาณปรอทในเนื้อเยื่อของสัตวหนาดิน ที่รวบรวมโดย Tetra
Tech ในป พ.ศ. 2546
• มีรายงานวาพบโลหะหนักอืน่ ๆ นอกจากปรอทและสารหนูในความเขมขนที่ต่ํามาก
และมีแนวโนมที่จะเจือจางอยางรวดเร็วในน้าํ จนอยูในระดับปกติ (IEM and AEA,
1997) ขอมูลปริมาณสารหนูในเนือ้ เยื่อของสัตวหนาดินที่รวบรวมโดย Tetra Tech
ในป พ.ศ. 2546 แสดงใหเห็นวาระดับสารหนูมีคาคงที่และไมขึ้นกับระยะทางจาก
แทนผลิต ซึง่ เปนความจริงสําหรับแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองและแทน
ผลิตอื่นๆ อีกหลายแหง
• น้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตอาจมี ฟนอล แอมโมเนีย และซัลไฟด เจือปนอยูในความ
เขมขนที่ต่ํา แตจะระเหยหรือถูกเจือจางอยางรวดเร็ว
• สิ่งมีชีวิตในน้ําทะเลอาจไดรับผลกระทบโดยตรงจากความขุน และปริมาณความ
ตองการออกซิเจนที่สูงขึ้น ซึ่งสงผลใหสิ่งมีชีวิตเหลานี้หลบหนีไมเขาใกลบริเวณที่
เป น จุ ด ปล อ ยน้ํ า ทิ้ ง ผลกระทบคาดว า จะจํ า กั ด อยู ใ นบริ เ วณเหนื อ จุ ด ปล อ ยน้ํ า
เทานั้น และผลกระทบจะลดลงจากการเจือจางและแพรกระจายอยางรวดเร็ว
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547
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• การวัดระดับรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีอยูเดิม ไดดําเนินการบริเวณกลาง
อาวไทย ทางดานเหนือและใตของพื้นที่สัมปทานปโตรเลียม ของบริษัทยูโนแคลไทย
แลนด จํากัด โดยระดับของสารกัมมันตรังสีทั่วทั้งพื้นที่มีคาสม่ําเสมอและใกลเคียง
กั บ ค า เดิ ม ระดั บ ของสารกั ม มั น ตรั ง สี ที่ วั ด ได บ ริ เ วณฐานของบริ ษั ท ยู โ นแคล
ไทยแลนด จํากัด ก็มีคาต่ําและใกลเคียงกับคาเดิมเชนกัน ซึ่งชี้ใหเห็นวาไมมีสาร
กัมมันตรังสีสะสมอยูในเสนทอ อันอาจเปนผลมาจากการผลิตน้ํามันและกาซ ความ
เสี่ยงตอสิ่งแวดลอมอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ เนื่องจากระดับของรังสีต่ํา
สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
การระบายน้ําจากกระบวนการผลิต
จากผลการศึกษาตางๆ เกี่ยวกับความเปนพิษของน้ําจากกระบวนการผลิต จัดไดวาน้ํา
จากกระบวนการผลิตอยูในกลุมที่มีความเปนพิษเพียงเล็กนอย (IEM and AEA, 1997)
อยางไรก็ตาม ตองมีการเจือจางเพิ่มเติมในอัตรา 3 ถึง 20 เทา เพื่อใหน้ําจาก
กระบวนการผลิตไมอยูในระดับที่เปนพิษ พื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากความเปนพิษ
ของน้ําจากกระบวนการผลิตจะจํากัดอยูบริเวณรอบๆจุดระบายออกเทานั้น และคาดวา
น้ํ า จากกระบวนการผลิ ต จะไม ก อ ให เ กิ ด สภาวะไร ก า ซออกซิ เ จนขึ้ น การศึ ก ษาของ
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTIT) ในป พ.ศ. 2546 ชี้ใหเห็นวาน้ําจาก
กระบวนการผลิตจะถูกเจือจางประมาณ 200 เทา ภายในระยะ 60 เมตรจากจุดระบาย
ออก
ผลกระทบตอพื้นทะเลคาดวาจะจํากัดอยูในรัศมี 100 เมตร รอบจุดระบายออก ทั้งนี้
คาดวาโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
จะมีการระบายน้ําจาก
กระบวนการผลิต (ที่ผานการบําบัดแลว) ในปริมาณมากที่สุดในป 2548 โดยชวงเวลาที่มี
การปลอยน้ําคิดเปนรอยละ 5 ของเวลาในระยะดําเนินการป 2548 หลักเกณฑทางดาน
สิ่งแวดลอมขอที่ 10 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําหนดวิธีการจัดการ การลด
ผลกระทบและการติดตามผลกระทบของการทิ้งน้ําจากกระบวนการผลิต ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอสัตวน้ําและสัตวหนาดิน (ตารางที่ 4-11)
การอัดน้ําจากกระบวนการผลิตกลับลงหลุม
การอั ด น้ํ า จากกระบวนการผลิ ต กลั บ ลงหลุ ม อาจส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มจาก
เหตุการณที่นอกเหนือการคาดหมายเทานั้ น เชน การรั่วจากท อกรุ และการซึมผา น
รอยแตก อย างไรก็ ตามความนาจะเป นที่ จะเกิดการรั่ วไหลมี นอ ยมาก ตะกอนดิ น ใน
บริเวณใกลเคียง (ภายในรัศมี 100 เมตร) จากจุดที่เกิดการรั่วหรือซึมจะสัมผัสกับน้ําทิ้ง
โดยตรง ซึ่งจะสงผลกระทบตอสัตวหนาดินเนื่องจากความเค็มที่ลดต่ําลง สวนปลาและ
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สิ่งมี ชีวิ ตในน้ําอื่น ๆ จะไมไ ดรั บ ผลกระทบ เนื่อ งจากจะเกิดการเจื อจางอยางรวดเร็ ว
(ตารางที่ 4-12)
ตารางที่ 4-11 การวิเคราะหความเสี่ยงจากการระบายน้ําจากกระบวนการผลิต
กิจกรรม : การระบายน้ําจากกระบวนการผลิต
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : เปนกิจกรรมที่แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น และผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ พื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบ
จํากัดอยูบริเวณรอบๆ จุดปลอยเทานั้น ผลกระทบตอพื้นทะเลคาดวาจะจํากัดอยูในรัศมีนอยกวา 100 เมตรจากจุดปลอย การทิ้งน้ําจาก
กระบวนการผลิตอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวน้ําและสัตวหนาดิน
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
X
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

ตารางที่ 4-12 การวิเคราะหความเสี่ยงจากการอัดน้ําจากกระบวนการผลิตกลับลงหลุม
กิจกรรม : การอัดน้ําจากกระบวนการผลิตกลับลงหลุม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : เปนกิจกรรมที่แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น และผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ การอัดน้ําจากกระบวนการผลิต
กลับลงหลุมอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในกรณีที่เกิดการรั่วหรือกการซัมซึ่งนอกเหนือการคาดหมายเทานัน้
ผลกระทบตอพื้นทะเล
คาดวาจะจํากัดอยูในรัศมีนอยกวา 100 เมตร รอบๆ จุดปลอย การทิ้งน้ําจากกระบวนการผลิตอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวน้ําและสัตว
หนาดิน
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
X
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

4.1.9 กระบวนการแยกน้ํามันดิบ
กิจกรรมการผลิตปโตรเลียมกอใหเกิดของไหลใน 3 สถานะ ไดแก น้ํามัน น้ํา และกาซ
ของไหลเหลานี้จะถูกสงไปยังแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง โดยทอลําเลียง
ใตทะเล จากนั้นจะถูกสงไปยังแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ตามทาง
เชื่อม
น้ํามัน น้ํา และกาซ จะถูกแยกดวยวิธีการ 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกโดยเครือ่ งแยกแนวราบ
แบบ 2 ระยะ ที่มีเวียรใตน้ําซึ่งถูกออกแบบใหสามารถรับอัตราการไหลของกาซได 150
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน อัตราการไหลของน้ํามันเทากับ 25,000 บารเรลตอวัน และอัตรา
การไหลของน้าํ เทากับ 25,000 บารเรลตอวัน และถูกออกแบบใหสามารถรับปริมาณ
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Slug ขนาดใหญที่สุดเทากับสองเทาของปริมาตรทั้งหมดของทอไปยังแทนผลิตน้ํามันดิบ
กลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 แรงดันในการใชงานเทากับ 265 ปอนดตอตารางนิ้ว ซึ่ง
เพียงพอในการสงกาซจากการผลิตไปยังเครื่องแยกทางดานทาย ซึ่งน้าํ จากเครื่องแยกนี้
จะถูกสงไปยังอุปกรณอัดน้ํากลับลงหลุมตอไป
น้ํามันดิบที่ผสมอยูกับน้ําจากกระบวนการผลิตจะถูกสงจากเครื่องแยกแบบแรงดันสูง
(HP) ไปยัง เครื่องแลกเปลีย่ นน้ํามัน (Oil Export Cross Exchanger) และเครื่องแยก
แบบแรงดันต่ํา (LP) ซึ่งมีแรงดันใชงานเทากับ 130 ปอนดตอตารางนิ้วตอไป เครื่องแยก
แบบ LP เปนเครื่องแยกแนวราบแบบ 3 ระยะที่มีเวียรใตน้ําติดอยู กาซจากเครื่องแยกจะ
ถูกสงไปยังระบบการแยกกาซ สวนน้ําจะถูกสงไปยังอุปกรณอัดน้ํากลับลงหลุม
ของผสมระหวางน้ําและน้ํามันจากเครื่องแยกแบบ LP จะถูกสงผานครื่องใหความรอน
ของผสม ไปยังเครื่องบําบัด ที่อุณหภูมิการใชงานที่ 200 องศาฟาเรนไฮต (93 องศา
เซลเซียส) น้ําเกือบทั้งหมดจะถูกระเหยออกจากของผสม กาซรวมจากเครื่องบําบัด จะ
ถูกสงไปยังระบบแยกกาซ น้ําจากการผลิตจะถูกสูบไปยังระบบอัดน้ํากลับลงหลุม น้ํามัน
ที่เหลืออยูในเครื่องบําบัด จะมีคุณสมบัติตามเกณฑของ Reid Vapor Pressure Export
Oil ซึ่งกําหนดใหมีน้ําเหลืออยูในน้ํามันเทากับรอยละ 0.5 (0.5% water-in-oil) และ
แรงดันสัมบูรณเทากับ 9 ปอนดตอตารางนิ้ว
จากนั้นน้ํามันที่รอนอยูจะถูกสูบสงเขาทอลําเลียงโดยเครือ่ งสูบน้ํามัน โดยกอนที่จะเขาทอ
จะมีการใหความรอนน้ํามันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดอุณหภูมิตามที่ตองการ เปนการปองกัน
การเกิดไขในเสนทางของทอลําเลียง
ตะกอนที่กนถังที่เรียกกันวาสลัดจ และเศษวัสดุที่กนถังจากการแยกน้ํามันจะวนเวียนอยู
ในเครื่องแยก
อาจทําใหตะกอนสลัดจจํานวนเล็กนอยหลุดเขาไปยังทอลําเลียงน้ํามัน
ตะกอนสลัดจซึ่งถูกเก็บรวบรวมในระหวางการทําความสะอาดเครื่องแยกจะถูกสงไปเก็บ
รวบรวมไวบนฝงกอนแลวจึงลําเลียงกลับมากําจัดที่นอกฝงโดยการอัดกลับลงหลุม ซึง่
เปนวิธีการทั่วไปในการกําจัดสลัดจที่ไมสามารถบําบัดได
ระบบระบายแบบปดถูกจัดเตรียมไวเพื่อระบายของไหลที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการซอม
บํารุงไดอยางปลอดภัย โดยไอระเหยจะถูกระบายออกไปยังระบบเผากาซทิ้งที่ใชแรงดัน
ต่ํา ของเหลวในบอระบายแบบปดจะถูกสงไปเก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อขนสงไปกําจัด
บนฝงหรืออาจสงกลับไปยังเครื่องแยกแบบ LP เพื่อเขาสูกระบวนการตอไป
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สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดวาจะเกิดเพียงชั่วคราว อยูในระดับต่ํา และอยูในขอบเขตจํากัด
กลไกที่ใชถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใหมากที่สุดและลดการรั่วไหล
ใหเหลือนอยที่สุด กิจกรรมการแยกน้ํามันดิบอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต (ตาราง
ที่ 4-13) ถามีการปลอยทิ้งโดยอุบัติเหตุหรือการรั่วไหลขึ้นเทานั้น นอกจากการกําจัดที่
เกี่ยวของกับการซอมบํารุงแลว การปลอยทิ้งของไหลที่มีการวางแผนไวแลว ไมจัดวาอยู
ในกิจกรรมการแยกน้ํามันดิบ หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 11 ของบริษัท
ยู โ นแคลไทยแลนด จํ ากั ด กํ า หนดวิ ธี ก ารจั ด การ การลดผลกระทบและการติ ด ตาม
ผลกระทบของกิจกรรมการแยกน้ํามันดิบ
ตารางที่ 4-13 การวิเคราะหความเสี่ยงจากกระบวนการแยกน้ํามันดิบ
กิจกรรม : กระบวนการแยกน้ํามันดิบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : มีความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณต่ํามาก และผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ เหตุการณที่
นอกเหนือการคาดหมายเทานั้นที่อาจกอใหเกิดการรั่วไหล ซึ่งคาดวามีนอ ยมาก ผลกระทบเปนผลกระทบชั่วคราว ระดับต่ํา และอยูใน
ขอบเขตจํากัด กิจกรรมการแยกน้ํามันดิบอาจสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

X

4.1.10 การทําความสะอาดอุปกรณและลางทอลําเลียงน้ํามันดิบ
การทําความสะอาดอุปกรณและทอลําเลียงใตทะเล (เชน การใชพิก)
เพื่อกําจัด
ไขพาราฟน เปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการเปนปกติในการผลิต สารเคมีที่ใชในการยับยั้ง
การเกิดไข จะถูกเติมลงในน้ํามัน เพื่อเปนการลดผลกระทบของกิจกรรมการทําความ
สะอาดที่มีตอการผลิตในภาพรวม การผสมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในระบบทอลําเลียง
และในกระบวนการผลิตจะชวยลดปริมาณสารเคมีที่ตองการใชในการบําบัดลง ระบบทอ
ลําเลียงที่ใชในการขนสงน้ํามันดิบไปยังเรือกักเก็บน้ํามันดิบ เปนทอที่มีการหุมฉนวนเพื่อ
รักษาระดับอุณหภูมิของน้ํามันใหสูงกวาอุณหภูมิที่เกิดการรวมตัวของไข
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สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทําความสะอาดทอลําเลียง คือ การปลอยของเหลวที่มี
ไฮโดรคารบอนโดยไมตั้งใจ ระบบการระบายแบบเปดและแบบปด ถาดรองรับการหยด
และบอพักที่มบี นแทนผลิตสามารถรองรับปริมาณของเหลวที่เกิดขึ้นจากการทําความ
สะอาดไดอยางเพียงพอ น้ํามันและไขมันจะถูกแยกและสงไปกําจัดบนฝง หรือสงกลับไป
ยังกระบวนการผลิต ถาดรองรับน้ํามันแบบหิ้ว แผนซับ ถังรองรับและอุปกรณอื่นๆ จะถูก
นํามาใชเพื่อการทําความสะอาดนอกเหนือจากปกติ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดวาเปน
ผลกระทบชั่วคราว มีระดับต่ํา และอยูในขอบเขตจํากัด (ตารางที่ 4-14) หลักเกณฑ
ทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 14 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําหนดวิธีการจัดการ
การลดผลกระทบและการติดตามผลกระทบของการรั่วไหลของของเสียที่ปนเปอนน้ํามัน
ตารางที่ 4-14 การวิเคราะหความเสี่ยงจากการทําความสะอาดอุปกรณและลางทอลําเลียงน้ํามันดิบ
กิจกรรม : กระบวนการลางอุปกรณและทําความสะอาดทอลําเลียงน้ํามันดิบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : มีความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณตา่ํ มาก และผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทําความสะอาดอุปกรณและทอลําเลียงน้าํ มันดิบ ไดแก การปลอยของเหลวทีม่ ีไฮโดรคารบอนโดยไมตั้งใจ
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

X

4.1.11 การระบายกาซสูบรรยากาศจากกิจกกรมการผลิตน้ํามัน
การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจก ที่ปลอยออกสูบรรยากาศจากการดําเนินการผลิต
น้ํามันและการดําเนินการอื่นๆ บนแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 และ
แทนหลุมผลิต ไดบรรยายไวในหัวขอ 2.7.1 โดยกาซที่ระบายสูบรรยากาศมาจากแหลง
ตางๆ ดังนี้
• เครื่องสูบสารเคมี
• การเผาไหมจากแหลงตางๆ (เครื่องกําเนิดไฟฟา 1 เครื่อง เครื่องอัดน้ํากลับลง
หลุม 2 เครื่อง เครือ่ งอัดความดัน 1 เครื่อง และกาซเชื้อเพลิงสําหรับหนวยให
ความรอน อุปกรณขุดเจาะ เรือกักเก็บน้ํามันดิบ และเรือบริการอืนๆ)
• การเผากาซทิ้งระหวางการผลิต
• กาซที่เล็ดลอดออกมาจากถังเก็บกัก วาลว และทอ บนแทนขุดเจาะ และการขน
ถายน้ํามันดิบ
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กาซที่ระบายออกมาประกอบดวย คารบอนไดออกไซด ไนตรัสออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด ออกไซดของซัลเฟอร มีเทน และสารประกอบอินทรียทรี่ ะเหยได ในป พ.ศ.
2545 มีการคาดการณโดยใชปจจัยมาตรฐานทางอุตสาหกรรม วาปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่ระบายออกจากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองมีประมาณ 20,000 ตัน และ
ประมาณ 8,000 ตันจากแทนหลุมผลิตแตละแทน สําหรับกาซที่ระบายจากแทนผลิต
น้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 คาดวาจะมีลักษณะและปริมาณใกลเคียงกับแทน
ผลิต
น้ํามันดิบกลางในปจจุบัน
การเล็ดลอดของสารระเหยและสารเคมีอื่นๆ จะเกิดจากการหก และรั่วไหลจากรอยตอ
วาลวของถังเก็บและทอตางๆ มลภาวะพื้นฐานที่เกิดจากกระบวนการเผาไหมน้ํามันดีเซล
ไดแก ละอองแขวนลอย สารไฮโครคารบอนที่เผาไหมไมหมด กาซคารบอนมอนอกไซด
กาซคารบอนไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน และกาซซัลเฟอรไดออกไซด
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดเริ่มกําหนดเปาหมายในการลดการใชพลังงาน และการ
ปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศ ตั้งแตป พ.ศ. 2543 โดยมาตรการในการลดการ
ปลอยกาซออกสูบรรยากาศที่บริษัทฯ ไดดําเนินการไปแลว ประกอบดวย การกูคืนไอน้ํา
การลดปริมาณการเผากาซทิ้ง การเปลี่ยนเสนทางของกาซธรรมชาติในระหวางการหยุด
การผลิตฉุกเฉิน การติดตั้งอุปกรณควบคุมความเร็วในเครื่องอัดอากาศและอุปกรณลม และ
การเลิกใชสารฮาลอนในหองควบคุม ตัวอยางของผลการดําเนินการอันหนึ่ง คือ โครงการ
ลดการใช พ ลั ง งานไฟฟ า ในแท น ผลิ ต กลางแหล ง เอราวั ณ ซึ่ ง สามารถลดปริ ม าณก า ซ
คารบอนไดออกไซดลงไดถึง 1,245 ตันตอป
เพื่อชดเชยผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจก บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ได
สนับสนุนโครงการลดการปลอยคารบอนในระดับชุมชน ซึ่งโครงการนีร้ วมถึง โครงการ
ฟนฟูพนื้ ที่ชุมน้ําและการใชประโยชนอยางยัง่ ยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง
และโครงการปลูกปาเพื่อใชเปนธนาคารคารบอน ในจังหวัดนครราชสีมา
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สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
การระบายกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศ
เปนกิจกรรมทีห่ ลีกเลี่ยงไมไดในการผลิต
น้ํามัน (ตารางที่ 4-15) ผลกระทบจะเกิดขึ้นในระยะสั้นและอยูในขอบเขตจํากัด ภายหลัง
กิจกรรมสิ้นสุดผลกระทบก็จะหมดไปในทันที ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นและความเสี่ยง
อยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ และแนวทางการจัดการที่ดีที่สุดของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด จะลดผลกระทบใหเหลือนอยที่สุด หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 13 ของ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําหนดวิธีการจัดการ มาตรการลดผลกระทบและการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบของการระบายกาซเสีย
เปนที่ทราบกันวาการระบายกาซเรือนกระจกจะกอใหเกิดการสะสม และเกิดผลกระทบใน
ระยะยาวต อ คุ ณ ภาพอากาศและสภาพอากาศ ทั้ ง ในระดั บ ท อ งถิ่ น และในระดั บ โลก
อยางไรก็ตาม ปริมาณกาซที่ปลอยออกมามีนอยมากเมื่อเทียบกับกาซที่ปลอยออกจาก
อุตสาหกรรมและยานพาหนะ บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดดําเนินโครงการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการใชพลังงานในกิจกรรม
นอกชายฝง และการใหการสนับสนุนชุมชนในการฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา และการปลูกปา
ตารางที่ 4-15 การวิเคราะหความเสี่ยงจากการระบายกาซสูบรรยากาศจากกิจกรรมการผลิตน้ํามัน
กิจกรรม : การระบายกาซสูบรรยากาศจากกิจกรรมการผลิตน้ํามัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตองปฏิบัติอยางหลีกเลีย่ งไมได และผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ พื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบจํากัดอยูบริเวณรอบๆ จุดที่ปลอยเทานั้น และคุณภาพอากาศจะคืนสูสภาพปกติภายหลังกิจกรรมสิ้นสุด
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

X

4.1.12 การขนถายน้าํ มันดิบจากเรือกักเก็บน้ํามันดิบสูเรือบรรทุกน้ํามัน
น้ํามันดิบที่ไดรับความรอนจากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะถูก
สงไปยังเรือกักเก็บน้ํามันดิบผานทางทอลําเลียงใตทะเลที่มีอยู ซึ่งเชื่อมตอกับจุดรวมทอ
และทอยืดหยุนใตน้ําขนาด 8 นิ้ว ที่ตอกับแทนหมุนของเรือกักเก็บน้ํามันดิบ น้ํามันดิบ
จากเรือกักเก็บน้ํามันดิบจะถูกสูบไปยังเรือบรรทุกน้ํามันเปนระยะ โดยผานทางทอลอย
เนื่ อ งจากปริ ม าณการผลิ ต น้ํ า มั น ที่ สู ง ขึ้ น ความถี่ ใ นการถ า ยน้ํ า มั น จะเพิ่ ม ขึ้ น จาก 5
สัปดาหตอครั้ง เปน 2 สัปดาหตอครั้ง
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เรือบรรทุกน้ํามันจะจอดอยูในตําแหนงที่ปลอดภัย โดยหัวเรือบรรทุกน้ํามันจะอยูในแนว
เดียวกับทายเรือกักเก็บน้ํามันดิบ การขนถายจะทําโดยการสูบน้ํามันจากเรือกักเก็บ
น้ํามันดิบไปยังสถานีขนถายดานทายเรือ และผานทอลอยขนาด 16 นิ้ว ไปยังทอของเรือ
บรรทุกน้ํามัน
สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
ปจจัยหลักที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ ไดแก การรั่วไหลของระบบทอลําเลียงน้ํามัน หรือ
การชนกันของเรือ หากมีการรั่วไหลจากทอลําเลียง ระบบอัตโนมัติจะทํางานทันทีเพื่อ
หยุ ด การขนถ า ยน้ํ า มั น เพื่ อ ให ป ริ ม าณน้ํ า มั น ที่ รั่ ว ไหลมี น อ ยที่ สุ ด ในกรณี ที่
เลวรายที่สุด น้ํามันดิบอาจรั่วไหลลงทะเลประมาณ 60 บารเรล ความเสี่ยงในการเกิดการ
ชนกั น ของเรื อ ขนถ า ยน้ํ า มั น กั บ เรื อ กั ก เก็ บ น้ํ ามั น จะน อ ยลง เมื่ อ มี เ รื อ สนั บ สนุ น คอย
ชวยเหลือในระหวางการขนถาย โดยเรือสนับสนุนของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด นี้
จะคอยควบคุมมิใหเรืออื่นๆ เขาใกลเรือที่กําลังขนถายน้ํามัน โดยพื้นที่โครงการอยูนอก
เสนทางเดินเรือปกติ เรือกักเก็บน้ํามันดิบของแหลงเอราวัณ แทบจะไมเคยมีการรั่วไหล
ของน้ํามันเลย (คาเขาใกลศูนย) ตลอดระยะเวลาดําเนินการในชวง 20 ปที่ผานมา
หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 4, 8 และ 14 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
กําหนดวิธีการจัดการ มาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบผลกระทบของ
การรั่วไหลขนาดใหญ การกักเก็บเชื้อเพลิง และการรั่วไหลของของเสียที่ปนเปอนน้ํามัน
การขนถายน้ํามันจากเรือกักเก็บน้ํามันดิบไปยังเรือบรรทุกน้ํามันอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสัตวน้ําและสุขภาพของมนุษย (การชนกันของเรือ) (ตารางที่ 4-16)
ตารางที่ 4-16 การวิเคราะหความเสี่ยงจากการขนถายน้ํามันดิบ
จากเรือกักเก็บน้ํามันดิบสูเรือบรรทุกน้ํามัน
กิจกรรม : การขนถายน้ํามันดิบจากเรือกักเก็บน้ํามันดิบสูเรือบรรทุกน้ํามัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : มีความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณต่ํามาก และผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ การขนถายน้ํามันดิบ
จากเรือกักเก็บน้ํามันไปยังเรือบรรทุกน้ํามันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวน้ําและสุขภาพของมนุษย (การชนกันของเรือ) จากการรั่วไหล
หรือการแตกของทอที่นอกเหนือการคาดหมาย
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
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4.1.13 การสิ้นสุดของโครงการฯ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะปฏิบัติตามขอกฎหมายของประเทศไทยและภายใต
เงื่อนไขขอตกลงของการใหสัมปทานสํารวจปโตรเลียมนอกชายฝง เนื่องจากเทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ จึงเปนการเร็วเกินไปที่จะกําหนดอุปกรณที่ตองทําการรื้อถอน
เนื่องจากอาจไมมีการใชงานแลวในอีก 15 ถึง 20 ปขางหนาเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดโครงการ
การรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ซึ่งประกอบดวย การขจัดพิษ การตัด และการใชเทคโนโลยีการ
รื้อถอนอื่นๆที่เกี่ยวของ ลวนแตเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมประเภทนี้อยูแลว
กิจกรรมการรือ้ ถอนสิ่งปลูกสรางเมื่อสิ้นสุดโครงการของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
สําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะรวมถึง
• หลุมที่พัฒนาหมดแลว
• แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
• ทอลําเลียง
• จุดรวมทอลําเลียง
• ระบบการจอดเรือ
• เรือกักเก็บน้ํามัน
การทําความสะอาดอาจกอใหเกิดการระบายน้ํามัน กาซธรรมชาติเหลว หรือสารเคมีลงสู
ทะเล ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบชั่วคราวตอแหลงน้ํา การทิ้งวัสดุและอุปกรณตางๆ ใน
ระหวางการยกเลิกโครงการ อาจทําใหมีเศษวัสดุตกลงสูกนทะเล
การใชเครื่องมือกล สารเคมี หรือวัตถุระเบิดในการตัดเสาเข็มของแทนผลิต หรือการปด
หลุมผลิต อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรอบ โดยอาจเกิดการฟุงของตะกอน
ดินและเศษวัสดุจากการขุดเจาะเปนการชั่วคราวในพื้นที่บริเวณนั้น ซึ่งอาจทําใหเกิดการ
ปลดปลอยไฮโครคารบอนจากเศษวัสดุจากการขุดเจาะออกมาเล็กนอย และทําใหนา้ํ ขุน
เปนระยะเวลาสั้นๆ ได
สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางของโครงการ และชวงเวลาหลัง
จากนั้น ไดแก เสียง (อาจรวมถึงเสียงจากการจุดระเบิด) การรบกวนทองทะเล และการ
ทิ้งวัสดุ (รวมถึงสารเคมี) ลงทะเล โดยประเด็นหลักทางสิ่งแวดลอมในระยะเวลาภายหลัง
การรื้อถอน ไดแก การรบกวนกองเศษวัสดุจากการขุดเจาะในบริเวณที่เคยเปนหลุมผลิต
โดยเมื่อกองเศษวัสดุถูกรบกวนในระหวางการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง มลสารที่อยูในกอง
เศษวั ส ดุ จ ะฟุ ง กระจายขึ้ น อี ก ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ผลความเป น พิ ษ และการฟุ ง กระจายใน
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ระยะเวลาสั้นๆ หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 17 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด กําหนดวิธีการจัดการ การลดผลกระทบและการติดตามผลกระทบของการสิ้นสุด
ของโครงการ การสิ้ น สุ ด ของโครงการอาจก อ ใหเ กิ ด ผลกระทบต อสิ่ ง มี ชี วิ ต (สั ต ว น้ํ า
สัตวหนาดิน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม และกิจกรรมประมง) (ตารางที่ 4-17)
ตารางที่ 4-17 การวิเคราะหความเสี่ยงจากการสิ้นสุดของโครงการฯ
กิจกรรม : การสิ้นสุดของโครงการ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม :
เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตองปฏิบัติอยางหลีกเลีย่ งไมได และผลกระทบอยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดแก เสียง การรบกวนทองทะเล และการทิง้ วัสดุ (รวมถึงสารเคมี) ลงในทะเล ในชวงเวลาภายหลังการรื้อ
ถอน ผลกระทบที่ตาดวาจะเกิดขึ้น ไดแก การรบกวนกองเศษวัสดุจากการขุดเจาะ ในบริเวณที่เคยเปนหลุมผลิต
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
X
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

4.2

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงจากเหตุการณที่นอกเหนือการคาดหมาย
บริ ษั ทยู โ นแคลไทยแลนด จํ ากัด ตอ งการใหก ารดํ าเนิ น การทุ ก อย างมี ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด การทิ้งและระบายมลสารใดๆ จากแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 2 จะดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีที่สุด ดังที่บรรยายไวในคูมือ
การจัดการสิ่งแวดลอม ขั้นตอนและขอกําหนดในการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด (Unocal 2002) (ดูหัวขอ 2.9 และภาคผนวก ง) และแผนการ
จัดการการรั่วไหลของน้ํามันนอกชายฝง (ยูโนแคล ตุลาคม 2546 แสดงในภาคผนวก ค)
สําหรับในหัวขอนี้ จะบรรยายถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงจากเหตุการณที่
นอกเหนือการคาดหมาย
4.2.1 การรั่วไหลของน้ํามันดิบขนาดใหญ (MAJOR OIL SPILL)
การรั่วไหลของน้ํามันดิบขนาดใหญอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ เหลานี้
• อุบัติเหตุการชนระหวางเรือกับแทนขุดเจาะ หรือเรือขนสงน้ํามันกับเรืออืน่ ๆ
• การไหลทะลักของน้ํามันจากหลุมผลิต
• การรั่วไหลจากทอลําเลียงและระบบกักเก็บ
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การไหลทะลักของน้ํามันจากหลุมผลิต
การไหลทะลักของน้ํามันจากหลุมผลิตเปนการรั่วไหลของน้าํ มันที่มีโอกาสเกิดขึ้นนอย
ที่สุด จากขอมูลการสํารวจน้ํามันในระยะเวลา 20 ป ในสหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักร มีการไหลทะลักของน้ํามันจากหลุมผลิตเกิดขึ้นนอยมากเพียงประมาณ 1 ใน
1,450 หลุม บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดทําการขุดเจาะหลุมผลิตมากกวา 2,000
หลุมในระยะเวลา 20 ปที่ผานมาในอาวไทย ซึ่งมีเพียง 2 ครั้งที่เกิดเหตุการณรั่วไหลของ
น้ํามันขึ้น
ความรุนแรงของการรั่วไหลขึน้ อยูกับระยะเวลาและอัตราการไหล ถาวาลวปองกันการรัว่
ทั้ง 3 ตัวเสียในระหวางเกิดการรั่วไหลขึน้ จะทําใหปริมาณไฮโดรคารบอนปโตรเลียม
จํานวนมากรั่วไหลออกมา
และทําใหเกิดการรั่วไหลอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
จนกวาหลุมจะถูกปดอยางสมบูรณ
การรั่วไหลจากทอลําเลียงและระบบกักเก็บ
การรั่วไหลของน้ํามันจากทอลําเลียงใตทะเล และระบบกักเก็บมีความเปนไปไดที่จะ
เกิดขึ้นนอยมาก กลไกที่ติดตั้งไวจะหยุดการไหลของน้ํามันทันทีที่เกิดการรั่วไหลขึ้น
เนื่องจากทอลําเลียงวางอยูที่พื้นทะเลจึงมีโอกาสในการเกิดการชนนอยมาก ถึงแมวามี
ความเปนไปไดที่สมอเรือจะกระทบและทําใหทอแตก แตบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
ไดกําหนดใหเรือจอดในพื้นที่ที่กําหนดไวเทานั้น โดยตําแหนงของทอลําเลียงทั้งหมดทีอ่ ยู
ในพื้นที่สัมปทานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ถูกบันทึกไวอยางแนนอนและ
ความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการกอสรางมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก นอกจากนี้ แรงดัน
น้ําและอุณหภูมิของน้ํามันที่ต่ําจะชวยลดโอกาสการรั่วไหลของน้ํามัน (ตามประสบการณ
ของบริษัทยูโนแคลเนเธอรแลนด จํากัด)
การรั่วไหลจากอุบัติเหตุและการชน
มีความเปนไปไดในการเกิดการรั่วไหลของน้าํ มัน จากการชนกันของเรือกับแทนหลุม
ผลิต แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง หรือเรือกักเก็บน้ํามันดิบ นอกจากนี้อาจเกิด
จากการชนกันของเรือบรรทุกน้ํามันกับเรืออืน่ ๆ อยางไรก็ตามความนาจะเปนที่จะเกิด
เหตุการณดังกลาวมีต่ํา
เนื่องจากมีการกําหนดเขตหามเดินเรือในพืน้ ที่บริเวณรอบๆ
แทนผลิตและมาตรการใชเรือขับไล
จากขอมูลการรั่วไหลจากทั่วโลก
การัว่ ไหลของวัสดุที่ปนเปอนน้ํามันในระหวางการ
ขุดเจาะคิดเปนเพียง 7% ของการรั่วไหลของน้ํามันทั้งหมด
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น้ํามันดิบประกอบดวยไฮโดรคารบอนพวกที่มีความหนืดต่ําและพวกที่มีความหนืดสูง
(รูปที่ 2-8) ไฮโดรคารบอนที่เบากอใหเกิดพิษโดยเฉียบพลันแตระเหยไดคอนขางเร็ว
ขณะที่พวกที่หนักกวาจะคงอยูบนผิวน้ําเปนระยะเวลานานมากกวา สวนประกอบของ
น้ํามันที่คาดวาจะผลิตสําหรับโครงการพัฒนาแหลงน้ํามันดิบปลาทอง ระยะที่ 2 ได
กลาวถึงในรายละเอียดในบทที่ 2
ผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ํามัน มีดังตอไปนี้
• ความเปนพิษโดยตรงตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวน้ํา และสัตวปก ซึ่งทําใหระบบการ
หายใจผิดปกติและออกซิเจนในเลือดลดลง
• ความเปนพิษโดยตรงตอสิ่งมีชีวิต ผานทางการสัมผัสกับสารพิษ
• ความเปนพิษโดยตรงตอสิ่งมีชีวิต ผานทางการสัมผัสกับองคประกอบของน้ํามันที่
เปนพิษที่ละลายอยูในน้ํา ณ ระยะทางและชวงเวลาหนึ่งจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
• ความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตที่ยังไมเจริญเติบโตเต็มที่ ซึ่งมีความไวตอสารพิษมากกวา
ปกติ
• ความเปนพิษตอแหลงอาหารของสิ่งมีชีวิตในลําดับขั้นสูงกวา
• การที่สิ่งมีชีวิตดูดกลืนน้ํามันและผลิตภัณฑของน้ํามันเขาไปในปริมาณที่ไมกอใหเกิด
อันตรายถึงชีวิต แตจะทําใหความตานทานตอเชื้อโรคและสิ่งอื่นๆ ลดลง
• การดูดกลืนสารเคมีที่เปนสารกอมะเร็งและสารที่กอใหเกิดการกลายพันธุเขาไปของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล
• อาจเกิ ด ผลกระทบระดั บ ต่ํ า ซึ่ ง ขั ด ขวางพฤติ ก รรมหลายอย า งที่ จํ า เป น ต อ การ
แพรพันธุของสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่อยูในลําดับขั้นสูงขึ้นไปในโซอาหาร
ความเปนพิษในระยะยาวอาจเกิดขึ้นจากการสะสมทางชีวภาพของสารโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAHs) ที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง ซึ่งสารดังกลาวสามารถสะสม
อยูในชั้นไขมันของปลา และสงกระทบตอรสชาติและกลิ่นของมัน ทําใหเกิดผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตออุตสาหกรรมการประมง แมวาการทําการจับปลาเพื่อการคาในรัศมี
500 เมตรจากแทนผลิตหรือเรือกักเก็บน้ํามันดิบจะไมไดรับอนุญาตก็ตาม เรือจับปลา
บริเวณชายฝงมักเขามาจับปลาใกลกับพื้นที่ และรุกล้ําเขามาในเขตหามจับปลาเปน
บางครั้ง
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การเคลื่อนที่ของน้ํามันทีร่ ั่วไหลขึ้นอยูกับคุณสมบัติของน้าํ มันและปจจัยทางสิ่งแวดลอม
อื่นๆ ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรั่วไหลของน้ํามัน มีดงั นี้
• พื้นที่
• ความหนา
• ปริมาตรบนผิวน้ํา
• ความหนืด
• ความหนาแนน
• แรงตึงผิว
• จุดไหลเท (Pour point)
• ปริมาณน้ํา
คุณสมบัติตางๆ เหลานี้ขึ้นกับสภาวะทางสิ่งแวดลอมตางๆ เชน (1) อุณหภูมิอากาศและ
น้ํา (2) ความชื้น (3) ความสูงและความแรงของคลืน่ (4) ความเร็วกระแสน้ํา และ (5)
ความเร็วลม นอกจากนี้ การแพรกระจาย การระเหย การกระจายตามธรรมชาติ และการ
ผสม ก็มีอิทธิพลตอคุณสมบัติของน้ํามันทีร่ วั่ ไหล โดยอัตราการเกิดกระบวนการตางๆ
เหลานี้จะไดรับอิทธิพลจากสภาวะทางสิ่งแวดลอมที่กลาวถึงขางตน
แผนการจัดการการรัว่ ไหลของน้ํามันนอกชายฝง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดทําการปรับปรุงเพิม่ เติมแผนการปองกัน ควบคุม
และมาตรการลดผลกระทบที่มีอยูเดิม ใหสอดคลองกับการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามัน
ของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 นี้ โดยแผนการจัดการการรั่วไหล
ของน้ํามันนอกชายฝง (Oil Spill Response Plan - OSRP) นี้ ไดรับการพัฒนาภายใต
ความชวยเหลือของผูเชี่ยวชาญตางชาติดานการรั่วไหลของน้ํามัน แผนการจัดการฯ นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการปองกันที่มปี ระสิทธิภาพ สําหรับการรั่วไหลของน้ํามัน
และสารอันตราย ทั้งชนิดและขนาดตางๆ ซึ่งแผนการดังกลาว ประกอบดวยสวนตางๆ
ดังนี้
• แนวทางและวิธีการในการปองกันการรั่วไหล
• การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในการปองกันการรั่วไหล
• รายละเอียดของวิธีการจัดการการรั่วไหล รวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ
• วิธีการติดตอสื่อสาร รายชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ใชติดตอในกรณีฉกุ เฉิน
• บัญชีรายการการปองกันการรั่วไหล อุปกรณในการปองกัน และหนวยบริการในแต
ละจุด
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• รายการขอตกลงดานความรวมมือในการชวยเหลือ และสถานที่ติดตอสําหรับหนวย
ใหความชวยเหลือตางๆ
รายงานสรุปของรางแผนการจัดการการรั่วไหลของน้ํามันนอกชายฝง (OSRP) (ตุลาคม
2546) แสดงไวในภาคผนวก ค
ดังที่ไดกลาวไวแลววา น้ํามันที่รั่วไหลประกอบดวยทั้งไฮโดรคารบอนชนิดเบาและหนัก
ซึ่งมีความสําคัญกับการวางแผนการเก็บกูน้ํามันที่รั่วไหล การคาดการณลักษณะการ
รั่ ว ไหลเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ต อ การวางยุ ท ธวิ ธี ใ นการจั ด การการรั่ ว ไหลของน้ํ า มั น อย า งมี
ประสิทธิภาพ ยุทธวิธีในการปกปองแนวชายฝง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนนี้ จะจําเปน
สําหรับการรั่วไหลของน้ํามันขนาดใหญเทานั้น เนื่องจากโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 2 อยูหางไกลจากผืนแผนดินถึง 100 กิโลเมตรในทุกทิศทาง และอยู
ห า งไกลออกไปอี ก ในทิ ศ ทางหลั ก ของลมและกระแสน้ํ า (ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ หรื อ
ตะวันออกเฉียงใต ขึ้นอยูกับฤดูกาล) ขอมูลเหลานี้เปนสิ่งสําคัญสําหรับการหาความ
เปนไปไดในการใชตัวแพรกระจายและวิธีการเผาในพื้นที่ ซึ่งทั้งสองวิธีขึ้นกับคุณสมบัติ
ทางกายภาพของน้ํามันที่รั่วไหลและสภาวะอากาศ ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของน้ํามัน
ขนาดใหญและเคลื่อนที่ไปถึงยังแนวชายฝง จะมีผลกระทบดานลบตอการทองเที่ยว
เนื่องจากคุณภาพน้ําที่แยลง ผลกระทบดานลบตอสิ่งมีชีวิตทางทะเลและนก รวมถึงกลิ่น
และสุนทรียภาพ
แผนการจัดการการรั่วไหลของน้ํามันนอกชายฝงฉบับใหมนี้ ไดระบุถงึ ความนาจะเปนที่
น้ํามันที่รั่วไหลจะแพรกระจายเขาสูชายฝง แบบจําลองทํานายเสนทางการเคลื่อนทีข่ อง
คราบน้ํามันภายใตสภาวะอากาศแบบตางๆ ที่จะทําใหคราบน้ํามันเคลือ่ นที่เขาสูชายฝง
แมวาสถานการณที่เลวรายเชนนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอยมาก แตแผนฉุกเฉินสําหรับ
รองรับ ก็ไดรับการพัฒนาและบรรจุไวในแผนการจัดการการรั่วไหลของน้าํ มันนอกชายฝง
ฉบับใหมนี้ดวย
สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
ความเสี่ ย งในการเกิ ด การรั่ ว ไหลของน้ํ ามั น ขนาดใหญ มี ค วามเปน ไปไดต่ํ ามาก การ
รั่วไหลของน้ํามันจากการไหลทะลักของน้ํามันดิบจากหลุมผลิต สามารถลดดวยการใช
มาตรการหรืออุปกรณดังนี้ (1) Blow Out Preventer - BOPs (2) Shear Rams (3)
หลักเกณฑวิธีการที่ดีที่สุดและการฝกอบรมการควบคุมหลุมผลิต (4) แผนการจัดการการ
รั่วไหลของน้ํามันที่มีการขยายขอบเขตใหกวางขึ้นและการฝกอบรมที่เกี่ยวกับ IMO ซึ่ง
ถูกพัฒนาเปนสวนหนึ่งของโครงการนี้ การรั่วไหลของน้ํามันขนาดใหญที่เกิดจากการชน
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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กันของเรือสามารถลดไดโดยการปฏิบัติตามมาตรการเขตหามเดินเรือในบริเวณหลุมผลิต
อยางเครงครัด หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 4 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด กําหนดวิธีการจัดการ การลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบผลกระทบของ
การรั่วไหลของน้ํามันดิบขนาดใหญ การไหลทะลักและการรั่วไหลของน้ํามันดิบขนาด
ใหญอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต (สัตวน้ําและสัตวหนาดิน) ตะกอนดิน (การ
รบกวน) และสุขภาพของมนุษย (อุปกรณเสียหาย) ความเสี่ยงในการเกิดการรั่วไหลของ
น้ํามันขนาดใหญสรุปไวในตารางที่ 4-18
ตารางที่ 4-18 การวิเคราะหความเสี่ยงจากการรั่วไหลของน้ํามันดิบขนาดใหญ
กิจกรรม : การเกิดการรั่วไหลของน้ํามันดิบขนาดใหญ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : มีโอกาสของการเกิดผลกระทบในลักษณะนี้ต่ําเมื่อปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติการอยางถูกตองเหมาะสม ยกเวน
การเกิดเหตุการณที่นอกเหนือการคาดหมาย ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญเกิดขึ้นได การรั่วไหลทะลักของน้ํามันและการรั่วไหลของ
น้ํามันดิบขนาดใหญอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต (สัตวน้ําและสัตวหนาดิน) ตะกอน (การรบกวน) และสุขภาพของมนุษย (การ
ทําลายอุปกรณ)
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
X

4.2.2 การรั่วไหลของสารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันดิบขนาดยอม
การรั่วไหลของสารเคมี
น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันดิบขนาดยอม
อาจเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมดังตอไปนี้ อยางไรก็ตามมีโอกาสเกิดขึ้นนอย
• การรั่วไหลจากทอ วาลว หรือฝากั้นของเครื่องมือที่ใชในการผลิต ที่ใชบนแทนหลุม
ผลิต แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 หรือเรือกักเก็บน้ํามันดิบ
• ระหวางการซอมบํารุง และการทําความสะอาดอุปกรณที่ดําเนินการเปนปกติบนแทน
หลุมผลิต แทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 หรือเรือกักเก็บน้ํามันดิบ
• การกักเก็บสารเคมีที่ใชในการผลิตอยางไมเหมาะสม ณ โรงเก็บสารเคมีบนฝง
ระหวางการขนสง บนเรือกักเก็บน้ํามันดิบ หรือบนแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลง
ปลาทอง ระยะที่ 2
• ระหวางการขนสงจากโรงเก็บบนฝงมายังเรือขนสง หรือจากเรือขนสงมายังแทนผลิต
• จากการระบายจากดาดฟา ซึ่งมีการระบายน้ํามันที่มีความเขมขนนอยกวา 100
มิลลิกรัมตอลิตร
• จากขอผิดพลาดหรือการไหลลนจากระบบระบายแบบปดของชั้นดาดฟา
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การรั่วไหลในปริมาณเล็กนอย คือการรั่วไหลที่มีปริมาตรของสารที่รั่วไหลนอยกวา 150
บารเรล (10-20 ตัน) โดยปกติแลวการรั่วไหลที่ปริมาณดังกลาวจะถูกยอยสลายทาง
ชีวภาพโดยน้ําที่อุนในบริเวณอาวไทย แตจะมีผลกระทบชั่วคราวตอคุณภาพน้ําในบริเวณ
นั้น ขั้นตอนทั่วไปในการจัดการและทําความสะอาด ไดแก การใชสารชะลางที่เหมาะสม
จะสามารถทําความสะอาดไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการลดปริมาณการ
รั่วไหลดังกลาวใหเหลือนอยที่สุดที่สามารถ ทําไดโดยการใชระบบการจัดการที่เหมาะสม
เชน การเก็บสารเคมีอยางเหมาะสม และการใชถาดรองรับบริเวณที่อาจเกิดการรั่วไหล
รวมทั้ งการใช ระบบระบายแบบป ด โดยข อมูลจากสหราชอาณาจัก รและออสเตรเลี ย
แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยในการเกิดการรั่วไหลขนาดยอมในอุตสาหกรรม เทากับ 2 ถึง 4
ครั้ง ใน 5 ป
สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
การปฏิบัติตามแผนการจัดการสารเคมี และการใชถาดรองรับบริเวณที่อาจเกิดการ
รั่ ว ไหล รวมทั้ ง การใช ร ะบบระบายแบบป ด สามารถลดความเสี่ ย งในการเกิ ด การ
รั่วไหลขนาดยอมลงไดอยางมาก หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 14 ของบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําหนดวิธีการจัดการ มาตรการลดผลกระทบและการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบของการรั่วไหลของสารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันดิบขนาดยอม
การรั่วไหลขนาดยอมอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในน้ําและสัตวหนาดิน ความ
เสี่ยงในการเกิดการรั่วไหลขนาดยอมสรุปไวในตารางที่ 4-19
ตารางที่ 4-19 การวิเคราะหความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมี น้าํ มันเชื้อเพลิง
และน้ํามันดิบขนาดยอม
กิจกรรม : การรั่วไหลของสารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันดิบขนาดยอม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : มีโอกาสของการเกิดผลกระทบในลักษณะนี้ต่ํา และสวนมากจะเกิดเหตุการณในลักษณะที่นอกเหนือการ
คาดหมาย การปฏิบัติตามแผนการจัดการสารเคมี และการใชถาดรองรับบริเวณที่อาจเกิดการรั่วไหล รวมทั้งการใชระบบระบายแบบปด
จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดการรั่วไหลขนาดยอมลงไดอยางมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนผลกระทบที่ไมมีนัยสําคัญ
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
X
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
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4.2.3 การเกิดพายุและไตฝุน
ระวางป พ.ศ. 2488 ถึง 2539 มีรายงานวาเกิดพายุหมุนเขตรอนรวม 18 ลูก ในบริเวณ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในจํานวนนี้มี 2 ลูก ที่พัดเขาสูอาวไทยโดยมีความรุนแรงอยู
ในระดับพายุไตฝุน (US Naval Meteorology and Oceanography Command, 2004) โดย
พายุไตฝุนลูกลาสุด คือ “พายุลินดา” ซึ่งพัดเขาจังหวัดชุมพรในป พ.ศ. 2540 โดย
สวนมากพายุไตฝุนจะพัดเขามาในพื้นที่ในชวงกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ถามีพายุ
ไตฝุนเกิดขึ้น จะเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอมนุษยและทรัพยสิน ดังนั้นเพื่อเปน
การปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดใชบริการ
พยากรณอากาศและสภาพทองทะเลที่ทันสมัย และสถานีอากาศซึ่งตั้งอยูที่แทนผลิตสตูล
ในการใหขอมูลการเกิดพายุอยูเปนประจํา ดวยระบบดังกลาว ทําใหสามารถไดรับการ
แจงเตือนภัยลวงหนา เพื่อจะไดหยุดการทํางานทั้งหมดและอพยพคนงานชั่วคราวจาก
บริเวณที่ไดรับผลกระทบหรือจากพื้นที่ทั้งหมดในกรณีที่จําเปน
การรั่วไหลของน้ํามันในระวางเกิดพายุ อาจเกิดไดเนื่องจากอุปกรณเสียหาย หรือการชน
กันของเรือ โดยอุปกรณที่อยูดานบนของแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่
2 ถูกออกแบบใหอยูสูงกวาความสูงของคลื่นที่ประมาณการณสําหรับ 100 ป โครงสราง
ของฐานรองรับและโครงสรางดานบนจะถูกออกแบบใหสามารถทนตอสภาวะการเกิด
พายุในคาบ 100 ป โดยยังสามารถใชงานได และคอยๆ พังลงในสภาวะการเกิดพายุใน
คาบ 10,000 ป
สรุปผลกระทบและความเสี่ยง
มีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดพายุหรือไตฝุนที่มีความรุนแรงปานกลาง ในบริเวณพื้นที่
โครงการ ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบในระดับต่ํา และมีความนาจะเปนนอยมากที่จะเกิด
ไตฝุนที่มีความรุนแรงสูง ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอโครงการ โดยปกติ
แลวพายุเขตรอน พายุเขตรอนที่มีความรุนแรง หรือไตฝุน มักจะเกิดขึ้นในชวงอายุของ
โครงการ แตโครงการถูกออกแบบใหสามารถทนพายุที่มีความรุนแรงที่สุดได ดังนั้นจึงมี
ความเป น ไปได ป านกลางที่ จ ะเกิ ด พายุ ที่ มี ค วามรุ น แรงขึ้ น แต บ ริ ษั ท ยู โ นแคล
ไทยแลนด จํากัด ไดใชการเกิดพายุในคาบ 100 ป ในการออกแบบจึงคาดวาไมมี
ผลกระทบเกิดขึ้น หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมขอที่ 4 ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด กําหนดวิธีการจัดการ การลดผลกระทบและการติดตามผลกระทบของการเกิดการ
รั่วไหลของน้ํามันดิบขนาดใหญ ไตฝุนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต (สัตวน้ําและ
สัตวหนาดิน) ตะกอนดิน (การรบกวน) และสุขภาพของมนุษย (อุปกรณเสียหาย) ความ
เสี่ยงในการเกิดพายุและไตฝุนแสดงในตารางที่ 4-20
หนา 4-46

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

4. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

Tetra Tech, Inc. & SKM Thailand

ตารางที่ 4-20 การวิเคราะหความเสี่ยงจากกรณีพายุและไตฝุน
กิจกรรม : การเกิดพายุและไตฝุน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : มีโอกาสเกิดพายุขนาดใหญขึ้นได แตบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดดําเนินการปองกันไวลวงหนาโดยการ
ออกแบบโครงสรางใหสามารถทนทานตอสภาวะการเกิดพายุในคาบ 100 ป ดังนั้นลักษณะของผลกระทบจึงอยูในระดับที่ไมมี
นัยสําคัญ
ระดับความสําคัญของผลกระทบ
ความนาจะเปนของการเกิดผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น
ไมนาจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ไมมีผลกระทบ

X

มีผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ
มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญ

4.3

สรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และความเสี่ยง
กิจกรรมทั้งหมด 17 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบนี้ อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสามารถแบงออกไดตามระดับ
ความสําคัญของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตารางที่ 4-21 สรุปผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามระดับความสําคัญของผลกระทบ และความนาจะเปนในการเกิดผลกระทบ โดย
แบงเปน 12 กิจกรรมและ 6 เหตุการณที่นอกเหนือการคาดหมาย ตารางนี้ไดสรุปผลของ
ความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมที่ไดทําการวิเคราะหไวในบทนี้
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ตารางที่ 4-21 สรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากกิจกรรมที่วางแผนไว
และเหตุการณที่นอกเหนือการคาดหมาย
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น

ไมนาจะเกิดขึ้น

อาจจะเกิดขึ้น

จะเกิดขึ้น

แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น

ไมนาจะเกิดขึ้น

อาจจะเกิดขึ้น

จะเกิดขึ้น

1. การระบายน้ําจาก
กระบวนการผลิต

1. การรั่วไหลของสารเคมี
น้ํามันเชื้อเพลิง และ
น้ํามันดิบขนาดยอม

1. การรั่วไหลของ
น้ํามันดิบขนาดใหญ
ผลกระทบในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ

2. การอัดน้ําจาก
กระบวนการผลิต
กลับลงหลุม

1. การเกิดพายุและ
ไตฝุน

1. การสํารวจแหลง
น้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาติโดยวิธีคลื่น
ไหวสะเทือน
2. การวางแทนขุดเจาะและ
การปฏิบัติการขุดเจาะ

3. การรั่วไหลระหวาง
กิจกรรมการแยก
น้ํามันดิบ

3. การทิ้งเศษดิน หิน และ
น้ําโคลนจากการขุดเจาะ

4. การรั่วไหลระหวาง
การทําความสะอาด
อุปกรณและทอ
ลําเลียงน้ํามันดิบ

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

5. การรั่วไหลระหวาง
การถายน้ํามันจาก
เรือกับเก็บน้ํามันดิบ
สูเรือบรรทุกน้ํามัน

7. การระบายกาซสู
บรรยากาศจากการผลิต
น้ํามันดิบและกิจกรรม
การผลิตน้ํามัน
8. การสิ้นสุดของโครงการ

ไมมีผลกระทบ
แทบไมมีโอกาสเกิดขึ้น

ไมนาจะเกิดขึ้น

อาจจะเกิดขึ้น

จะเกิดขึ้น
1. การกําจัดของเสียทั่วไป
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