5. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 5
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในบทที่ 5 นี้กลาวถึงมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่บริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํ า กั ด จะดํ า เนิ น การสํ า หรั บ โครงการพั ฒ นาน้ํ า มั น ดิ บ แหล ง ปลาทอง ระยะที่ 2
มาตรการลดผลกระทบที่ เ สนอ ส ว นใหญ ค ล า ยคลึ ง กั บ มาตรการที่ ใ ช ใ นโครงการ
การผลิตน้ํามัน และกาซธรรมชาติของโครงการอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ไดดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน สําหรับมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ไดจัดทําขึ้นมาโดยพิจารณาความครอบคลุมของ
มาตรการของโครงการฯ ระยะที่ 1 เพื่อใหมั่นใจวาการติดตามตรวจสอบไมเกิดความ
ซ้ําซอนกัน
5.1 มาตรการลดผลกระทบทั่วไป
นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
ตองการใหมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด สิ่งที่ระบายออกสูสิ่งแวดลอมจากโครงการ
พัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 สามารถควบคุมไดโดยการใชหลักวิธีปฏิบัติ
ทางด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี ที่ สุ ด ดั ง ได อ ธิ บ ายไว ใ นคู มื อ การจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม และ
วิธีการและขอกําหนดในการจัดการสิ่งแวดลอม ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
(ยูโนแคล, 2003) [Unocal's Environmental Management Manual and
Environmental Management Procedures and Requirements (Unocal 2003)] ใน
สวนนี้ของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดอธิบายถึงขอกําหนดที่
จะตองปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ ในตารางที่ 5-1 แสดงถึงขอสรุปการดําเนินการและ
ความเสี่ยงที่อาจมีไดในโครงการนี้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได และมาตรการในการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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5.1.1 การสํารวจพื้นที่ (คลื่นไหวสะเทือนระดับตื้น)
กอนเริ่มการกอสรางแทนหลุมผลิตหรือวางทอสงน้ํามัน บริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด จะทําการสํารวจพื้นที่รอบสถานที่ขุดเจาะ (ในรัศมี 1,000 เมตร) โดยวิธีคลื่น
ไหวสะเทือน (เชน side-scan sonar และ sub-bottom profilers) เพื่อใหมั่นใจวาพื้นที่
ปราศจากเศษซากหรือสิ่งกีดขวางตางๆ กิจกรรมการสํารวจพื้นที่เปนกิจกรรมปกติ
ซึ่งบริษัทฯ ตองดําเนินการในทุกพื้นที่ผลิตไมใชแตเฉพาะโครงการพัฒนาแหลงน้ํามัน
เทานั้น การสํารวจพื้นที่อาจมีผลกระทบในระดับต่ําตอสัตวทะเลที่เลี้ยงลูกดวยนม
เนื่องจากการเคลื่อนที่ของเรือ หรือเสียงรบกวนในบริเวณที่ทําการสํารวจ อยางไร
ก็ ต าม สั ต ว ท ะเลจะสามารถว า ยออกนอกพื้ น ที่ ไ ด เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย งสิ่ ง ที่ จ ะรบกวน
พฤติกรรมตามปกติของมัน
สรุปมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
เนื่องจากกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมในชวงสั้นจึงไมมีการกําหนดมาตรการลดผลกระทบ
และยังไมมีการวางแผนติดตามผลกระทบนี้ ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมของบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ประเด็นที่ 1 ไดกลาวถึงการจัดการ การลดผลกระทบ และ
การติดตามการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน กิจกรรมการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนจาก
น้ํามันและกาซมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอพืชและสัตวนา้ํ (สัตวเลี้ยงลูกดวยนมใน
ทะเล) เทานั้น
5.1.2 การวางแทนขุดเจาะและการดําเนินการขุดเจาะ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด คาดวาการวางแทนขุดเจาะ และการดําเนินการ
ขุดเจาะ จะสงผลกระทบดังตอไปนี้
• เสียงดังจากเครื่องจักรที่ใชในการขุดเจาะคาดวาอยูในระดับต่ํา และไมมี
นัยสําคัญในชวงเวลาสั้นๆ ที่ดําเนินการขุดเจาะ (ประมาณ 30 วันในการขุด
10-12 หลุม สําหรับ 1 แทน)
• ผลของการขุดเจาะทําใหพื้นทองทะเลถูกรบกวนเล็กนอย และเปนชวงสั้น ๆ
• การประมงในเขตดําเนินการจะถูกรบกวนชั่วคราว และคาดวาจะไมมี
นัยสําคัญในชวงเวลาที่ดําเนินการขุดเจาะ (ประมาณ 30 วัน)
• จะดําเนินการลดและปองกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการชนกันระหวางเรือ
และแทนขุดเจาะ โดยประกาศใชแนวขอบเขตดําเนินการและการใชเรือแจง
ใหเรือประมงออกจากพื้นที่ในกรณีมีการละเมิดเขามา
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สรุปมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
การดําเนินโครงการเปนไปตามกระบวนการมาตรฐานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด ที่ดําเนินการอยูในการลดการทิ้งของเสียและการเกิดอุบัติการณขนาดใหญ
เนื่องจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคาดวาจะไมมีนัยสําคัญ และเปนชวงสั้นจึงไมมีการ
กําหนดมาตรการลดผลกระทบ นอกจากนี้กิจกรรมการประมงจะถูกจํากัดอยูนอกเขต
ดําเนินการ เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดตอเรือ และบุคคลากร มาตรการลด
ผลกระทบเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามรายละเอียดที่อธิบายไวในประเด็น
ทางดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ประเด็นที่ 2 และ 5 ไดกลาวถึงการจัดการ การลด
ผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการวางแทนขุดเจาะและการ
ดําเนินการขุดเจาะ ไมมีการวางแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานนี้
5.1.3 การทิง้ เศษดิน หิน และน้ําโคลนจากการขุดเจาะ
ผลกระทบจากการทิ้งเศษดิน หิน และน้ําโคลนจากการขุดเจาะจําแนกไดเปน
ประการหลักๆ คือ
• อาจเกิดความเปนพิษจากโลหะหนักและสารไฮโดรคารบอน
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• การขาดอากาศหายใจของสัตวหนาดิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดทั้งจากการที่เศษดิน
หิ น และน้ํ า โคลน ปกคลุ ม แหล ง อาศั ย และแหล ง หากิ น และปริ ม าณ
สารอินทรียที่คอนขางสูงในน้ําโคลนจากการขุดเจาะ
สวนประกอบหลักของน้ําโคลนไดอธิบายในบทที่ 4 ซึ่งบริษัทฯ จะลดการใชน้ําโคลน
ขุดเจาะที่มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบหลัก (SDF) ใหนอยที่สุด โดยการใช
น้ําโคลนขุดเจาะที่มีน้ําเปนสวนประกอบหลัก (WBM) บริเวณชั้นบนของหลุม และใช
น้ําโคลนสังเคราะหที่มีความเปนพิษต่ํา (Low toxicity SDF) ในการขุดเจาะชั้นแหลง
เก็บกักน้ํามัน นอกจากนี้การใชเทคนิคการขุดเจาะแบบหลุมแคบ จะสามารถลด
ปริมาณน้ําโคลนและเศษดิน หินที่เหลือทิ้งจากหลุมเจาะ (ดูรายละเอียดในหัวขอ 2.6)
จากการศึกษากอนหนานี้ของ Minerals Management Service (Neff et al. 2000)
และ Tetra Tech (2000) กิจกรรมนี้จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยแตจะมีผลใน
ระยะยาว โดยปกติพบวาโครงสรางของสังคมสัตวหนาดินจะเริ่มฟนตัวทันทีหลังหยุด
การทิ้งเศษดิน หิน และน้ําโคลน ในบางกรณีศึกษาพบวาการฟนตัวของสังคมสัตว
หนาดิน เกิดขึ้นตอเนื่องหลายปหลังสิ้นสุดการทิ้งเศษดิน หิน และน้ําโคลน ยกเวนใน
บริเวณ 50 เมตรรอบบริเวณที่ทําการขุดเจาะซึ่งมีโอกาสสูงที่อนุภาคของทราย
เปลี่ ย นไปเนื่ อ งจากการตกตะกอน และเป น ผลให โ ครงสร า งสั ง คมสั ต ว ห น า ดิ น
เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีสัตวชนิดที่สามารถดํารงชีวิตในบริเวณที่อนุภาคขนาดใหญ
ไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อทรายเม็ดเล็กเริ่มตกตะกอนในเวลาตอมา โครงสราง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547
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สังคมสัตวหนาดินจะปรับตัวตามจนมีสภาพใกลเคียงกับโครงสรางกอนถูกรบกวน
มาตรการลดผลกระทบดานการขาดอากาศหายใจทําไดโดยการควบคุมปริมาณเศษ
ดิน หิน ที่จะทิ้งลงสูทองทะเลใหนอยที่สุด และการใชอุปกรณควบคุมของแข็งและ
เทคนิคขุดเจาะแบบหลุมแคบเพื่อลดปริมาณเศษดิน หิน และน้ําโคลนที่เกิดขึ้น โดย
สามารถลดปริมาณเศษวัสดุจากการขุดเจาะลงไดประมาณรอยละ 50 จากเทคนิคการ
ขุดเจาะโดยทั่วไป ระบบควบคุมสามารถแยกเศษดิน และหินออกจากน้ําโคลน และ
น้ําโคลนจะถูกนํากลับมาใชใหมและจะถูกปลอยทิ้งนอยที่สุด อยางไรก็ตาม น้ําโคลน
ขุดเจาะที่มีน้ํามันสังเคราะหเปนสวนประกอบหลัก (SDF) บางสวนที่เกาะติดอยูกับ
เศษดิน หินจะถูกปลอยทิ้งออกมาดวยกันกับเศษดิน หิน
โครงการลดปริมาณเศษวัสดุสังเคราะหไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2543 เพื่อศึกษาหา
วิธีการและเครื่องมือในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการปลอยทิ้งเศษวัสดุจาก
การขุดเจาะทุกแทนในอาวไทย ไมเฉพาะแตที่ตองดําเนินการใหสอดคลองกับรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเทานั้น โดยมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการที่ดี
ที่สุดและนําไปปฏิบัติ เครื่องมือควบคุมบนแทนขุดเจาะไดถูกพัฒนาใหเหมาะสม
เพื่อที่จะรักษาระดับเศษวัสดุสังเคราะหใหอยูในระดับต่ําที่สุดเทาที่จะทําได ในกรณีที่
มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหมที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการดําเนินงานขุดเจาะ
ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัดได บริษัทฯ จะทําการประเมินศักยภาพในการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีดังกลาวดวย
สรุปมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
การดําเนินโครงการเปนไปตามกระบวนการมาตรฐานของบริษัทฯ ที่ดําเนินการอยู
เพื่อลดปริมาณเศษดิน หิน และน้ําโคลนใหนอยที่สุด ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นมี
นอยและเปนระยะสั้น กิจกรรมการประมงจะไมถูกกระทบ เนื่องจากเรือประมงจะตอง
อยูนอกบริเวณ 1 กิโลเมตรของเขตดําเนินการอยูแลว ความเสียหายตอพื้นที่ทําการ
ประมงเนื่ อ งจากการจํ า กั ด เขตดํ า เนิ น การคาดว า ไม มี นั ย สํ า คั ญ มาตรการลด
ผลกระทบเป น ไปตามมาตรฐานอุ ต สาหกรรม จะมี ก ารติ ด ตามตรวจสอบการ
ตกตะกอนเพื่อประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติการขุดเจาะตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตะกอน โดยมาตรการติดตามจะเปนไปในลักษณะ
เดียวกับที่ดําเนินการโดย Tetra Tech (2000) ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมของ
บริษัทฯ ประเด็นที่ 3 ไดกลาวถึงการจัดการ การลดผลกระทบ และการติดตาม
ตรวจสอบการทิ้งเศษดิน หิน และน้ําโคลนจากการขุดเจาะ
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5.1.4 การกําจัดของเสียที่ไมเปนพิษ
สิ่ ง ปฏิ กู ล และเศษอาหารจะถู ก ทํ า ให เ ป อ ยยุ ย และจะถู ก กํ า จั ด ตามสนธิ สั ญ ญา
MARPOL ขยะซึ่งไมเปนพิษ เชน หีบหอ กระดาษ ขยะที่เปนซีเมนต เศษโลหะ วัสดุ
กอสราง และขยะอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงจะถูกรวบรวมไปกําจัดบนฝง เศษอาหารจะ
ถูกทําใหเปอยยุยกอนทิ้งลงทะเล และจะยอยสลายตามธรรมชาติหรือถูกสัตวน้ํา
บริโภคในเวลาอันสั้น ขยะที่เผาไหมไดจะถูกกําจัดโดยการเผา สิ่งปฏิกูลจะตองไดรับ
การบําบัดกอนปลอยลงสูทะเล ขยะที่นํากลับมาบนฝงจะถูกคัดแยก ลงบันทึก และ
ทําการกําจัดตามขอกําหนดของพื้นที่นั้นๆ
สรุปมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
การดําเนินโครงการเปนไปตามกระบวนการมาตรฐานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด ที่ดําเนินการอยูเพื่อลดปริมาณของเสีย ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น มีนอย
และเปนระยะสั้น และมาตรการลดผลกระทบนี้ เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมทัว่ ไป ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมของบริษทั ฯ ประเด็นที่ 15 ได
กลาวถึงการจัดการ การลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบการกําจัดของเสียที่
ไมเปนพิษ
5.1.5 น้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิต
น้ําที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน้ํามันและกาซอาจมีความเค็มต่ํา มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
และมีไฮโดรคารบอนหรือสารเคมีอื่นเจือปนอยูเล็กนอย อาจพบสารหนู ปรอท หรือ
โลหะหนักอื่นๆ มากกวาปกติ น้ําที่เกิดจากการผลิตจากแทนผลิตน้ํามันดิบกลาง
แหลงปลาทอง ระยะที่ 2 จะถูกอัดกลับลงยังหลุม PLWC โดยคาดวาจะไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในอนาคต หลุมในแทนผลิตอื่นๆ ก็จะถูกใชในการอัดกลับ
ลงหลุม เชนเดียวกัน น้ํามันสวนเกินจะถูกกําจัดออกจากน้ํากอนการอัดกลับลงหลุม
อยางไรก็ตาม ยังคงมีความไมแนนอนเกี่ยวกับความเปนไปไดในการอัดน้ํากลับลง
หลุมทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องมาจากความสามารถในการรองรับของหลุม รวมทั้งปจจัย
อื่นๆ ตามที่ไดกลาวถึงในหัวขอ 2.7.1
ในปแรกของการดําเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 (2548) และหลังจากป 2558 เปนตนไป
ทางบริษัทฯ จะดําเนินการอัดน้ํากลับลงหลุมใหไดปริมาณไมนอยกวา 95% ของน้ํา
จากกระบวนการผลิต สวนในปอื่นๆ (ตั้งแตป 2549-2557) ปริมาณน้ําที่อัดกลับ
ลงหลุมจะมีคาอยูระหวาง 95-100% ดังแสดงรายละเอียดในหัวขอ 2.7.1
ปริมาณน้ําจากการผลิตที่ไมสามารถอัดกลับลงหลุมไดดังกลาวขางตน มีปริมาณ
สูงสุดไมเกิน295 บารเรล/วัน (ไมเกินรอยละ 5 ของปริมาณน้ําจากกระบวนการผลิต)
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จะตอ งระบายลงสู ท ะเลแทนการอั ดกลั บ ลงหลุม (มาตรการสํ ารอง)
น้ํ าจาก
กระบวนการผลิตจะถูกบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําบนศูนยกลางแหลงปลาทอง เพื่อลด
ความเขมขนของปรอท สารหนู และ TPH ใหมีคาเทากับหรือต่ํากวาคาความเขมขน
สูงสุดที่ยอมรับได คือ 10 ppb, 250 ppb และ 40 ppm ตามลําดับ กอนปลอยทิ้ง
ออกไป โดยมีปริมาณปรอทที่ระบายออกอยูระหวาง 31 - 171 กรัม/ป และปริมาณ
สารหนูระหวาง 765 - 4,283 กรัม/ป ดังแสดงรายละเอียดในหัวขอ 4.1.8 ทั้งนี้คาดวา
จะไมทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Anaerobic conditions) ในน้ําทะเล
เมื่อเกิดกรณีตางๆ ที่ไมสามารถอัดน้ํากลับลงหลุมได เชน ระบบอัดน้ํากลับไมทํางาน
หรืออัดไดต่ํากวาที่คาดการณไว การลดปริมาณการผลิตน้ํามันอาจเปนสิ่งจําเปนเพื่อ
ควบคุมปริม าณน้ําจากการผลิตใหอ ยูใ นขีด ความสามารถในการบํ าบั ดของระบบ
บําบัดน้ําบน PLCPP ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีการดําเนินการพัฒนากรรมวิธีระบบ
บําบัดน้ําที่ทันสมัย เพื่อลดความเขมขนของปริมาณสารหนู และปรอทในน้ําจาก
กระบวนการผลิต อยางไรก็ตาม ความเขมขนของสารหนูและปรอทที่หลงเหลือจะ
ยังคงมากกวาระดับตามธรรมชาติ และไดมีการวางแผนติดตามตรวจสอบ เพื่อวัดผล
กระทบของปรอทที่มีตอน้ําทะเล ตะกอนดิน และประชากรปลาทะเล แผนการติดตาม
ตรวจสอบไดอธิบายในหัวขอ 5.2
สรุปมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
การปลอยน้ําจากกระบวนการผลิต คาดวาจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การ
ดําเนินโครงการเปนไปตามกระบวนการมาตรฐานของบริษัทฯ ที่ดําเนินการอยู เพื่อ
ลดปริมาณของเสีย การบําบัดน้ําจะชวยลดสารปนเปอนใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไป
ไดในทางปฏิบัติ ไดมีการเสนอแผนการติดตามตรวจสอบผลจากการปลอยน้ําที่มีตอ
น้ํ า ทะเล ตะกอนดิ น และปลาที่ อ าศั ย อยู บ ริ เ วณแท น ขุ ด เจาะ ประเด็ น ทางด า น
สิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ประเด็นที่ 10 ไดกลาวถึงการจัดการ การลดผลกระทบ และ
การติดตามตรวจสอบการกําจัดน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิต หากเกิดเหตุการณที่
ความเขมขนไมเปนไปตามที่กําหนด บริษัทฯ จะดําเนินการตามมาตรการที่ไดระบุไวใน
ภาคผนวก ง
5.1.6 การแยกน้ํามันดิบ
ในกระบวนการผลิตปโตรเลียม จะไดน้ํามันดิบซึ่งประกอบดวยน้ํามัน น้ํา และกาซ
น้ํามันดิบจะถูกสงมายัง PLCPP ผานทางทอใตทะเล และจะถูกสงไปยัง PLOCPP2
ทางสะพานเชื่อม น้ํามัน น้ํา และกาซจะถูกแยกออกจากกัน
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ตะกอนและสิ่งตกคางที่กนถังบรรจุน้ํามันที่เกิดขึ้นในกระบวนการแยก จะถูกรีไซเคิล
ผานอุปกรณที่ใชในการแยก จะมีถาดรองรับของเหลวจัดเตรียมไวในทุกพื้นที่ที่มี
จุดเชื่อมถาย และใชระบบระบายแบบปดสําหรับสวนที่ของผสม สารเคมี หรือน้ําจาก
กระบวนผลิตมีโอกาสรั่วในระหวางการซอมบํารุง หรือเครื่องมือเกิดความเสียหาย
ชั่วคราว โดยปกติแลว จะมีการจัดเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการรั่วขนาดยอมซึ่ง
คาดวาจะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย แตคาดวาจะมีการรั่วเพียงเล็กนอย
สรุปมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จะมี เ พี ย งเล็ ก น อ ย ในวงแคบๆ และเกิ ด ขึ้ น ชั่ ว คราว สํ า หรั บ
มาตรการรองรับสามารถติดตั้งถาดรองรับอุปกรณที่อาจมีการรั่วไหล มีระบบระบาย
แบบป ด สํ า หรั บ การรั่ ว ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยอุ บั ติ เ หตุ มี ก ารรวบรวมของเหลวเพื่ อ
ดําเนินการตอไป และระบบระบายแบบเปดเพื่อรองรับการรั่วไหลชวงตนๆ ประเด็น
ทางดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ประเด็นที่ 11 ไดกลาวถึงการจัดการ การลด
ผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบการแยกน้ํามันดิบ
5.1.7 การทําความสะอาดและลางทอลําเลียงน้ํามันดิบ
ทอลําเลียงไดรับการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ การสะสมของพาราฟนและยาง
มะตอย จะมีนอยที่สุดหากมีการจัดการที่เหมาะสมโดยการผสมน้ํามันดิบที่มาจาก
หลุมตางๆ กัน รักษาอุณหภูมิของน้ํามันดิบใหอยูเหนือจุดที่จะทําใหเกิดหมอก การใช
สารสลายยางมะตอยและสารปองกันการเกิดไข สําหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จะ
เกิดจากของเหลือจากกระบวนการทําความสะอาด
สรุปมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ น จะมีเ พี ย งเล็ ก น อ ย ในวงแคบๆ และเกิ ด ขึ้ น ชั่ว คราว สํ า หรั บ
มาตรการรองรับสามารถติดตั้งถาดรองรับการรั่วไหล มีระบบระบายแบบปดและเปด
จัดเตรียมบอพักและภาชนะเก็บกัก การนํากลับมาใชใหมผานเครื่องแยก จัดใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือลําเลียงไปกําจัดบนฝง ของเสียจากการ Pigging จะถูก
ลํ า เลี ย งเข า ฝ ง เพื่ อ กํ า จั ด หรื อ ผ า นความร อ นและทํ า ให ก ระจายออกไป ประเด็ น
ทางดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ประเด็นที่ 14 ไดกลาวถึงการจัดการ การลด
ผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบการรั่วไหลของของเสียที่เปนน้ํามัน
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5.1.8 การระบายกาซตางๆ ที่เกิดจากการขุดเจาะน้ํามันและกิจกรรมที่เกี่ยวของออก
สูบรรยากาศ
กระบวนการขุดเจาะ การผลิต การเก็บกักน้ํามัน และกิจกรรมของเรือสนับสนุนตางๆ
จะก อ ให เ กิ ด การแพร ก ระจายของก า ซเรื อ นกระจกออกสู บ รรยากาศ โดยมี
แหลงกําเนิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงดีเซลที่ใชเปนแหลงพลังงานสําคัญในการขุด
เจาะ จากเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องอัดอากาศ และปมที่ใชในกระบวนการผลิตน้ํามัน
การรั่วไหลตาง ๆ ในกระบวนการผลิต การเก็บกัก และการขนถายน้ํามัน รวมทั้งจาก
การใชในการขับเคลื่อนเรือตางๆ ที่ใชในการขุดเจาะ การประมาณการแพรกระจายใน
รอบป ไดอธิบายไวในหัวขอ 2.7.1 กาซที่แพรกระจายจากการขุดเจาะนี้ รวมไปถึง
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (NOx) และ
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ดวย
มาตรการลดผลกระทบและการตรวจติดตามตรวจสอบ
โครงการดังกลาวไดปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
เพื่อลดการแพรกระจายของมลพิษและอุบัติเหตุหลัก มาตรการลดผลกระทบที่ใชนี้
รวมถึงการเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโปรแกรมการบํารุงรักษา เพื่อลดการรั่วซึมและ
แพรกระจายตัวของกาซ และการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยของพื้นที่ การ
ดําเนินการจะปฏิบัติ ตามมาตรฐานของบริษัทฯ และแนวทางการจัดการที่ดีเยี่ย ม
ทางด า นอุต สาหกรรม ในประเด็ น นี้ ไมไ ด มี ก ารจัด ทํ า แผนการติ ด ตามตรวจสอบ
โดยเฉพาะไว อยางไรก็ตาม ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ประเด็นที่ 13
จะกํ า หนดเรื่ อ งการจั ด การ การลดผลกระทบและการติ ด ตามตรวจสอบการ
แพรกระจายของมลพิษทางอากาศไว
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดเริ่มกําหนดเปาหมายในการลดการใชพลังงาน
และการปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศ ตั้งแตป พ.ศ.2543 โดยมาตรการใน
การลดการปลอยกาซออกสูบรรยากาศที่บริษัทฯ ไดดําเนินการไปแลว ประกอบดวย
การกูคืนไอน้ํา การลดปริมาณการเผากาซทิ้ง การเปลี่ยนเสนทางของกาซธรรมชาติ
ในระหวางการหยุดการผลิตฉุกเฉิน การติดตั้งอุปกรณควบคุมความเร็วในเครื่อง
อัดอากาศและอุปกรณลม และการเลิกใชสารฮาลอนในหองควบคุม
เพื่อชดเชยผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจก บริษัทฯ ไดสนับสนุนโครงการ
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในระดับชุมชน ซึ่งโครงการนี้รวมถึง โครงการ
ฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําและการใชอยางยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง และ
โครงการปลูกปาเพื่อใชเปนธนาคารคารบอน ในจังหวัดนครราชสีมา
หนา 5-8
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5.1.9 การขนถายน้ํามันจากเรือกักเก็บน้ํามันดิบ (PLFSO) ไปยังเรือบรรทุกน้ํามัน
(EXPORT TANKER)
กิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมที่กําลังดําเนินการอยูในโครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหลงปลาทอง ระยะที่ 1 และเนื่องจากปริมาณน้ํามันที่จะผลิตจะเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว
ดั ง นั้ น ความถี่ ข องการขนถ า ยน้ํ า มั น ก็ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น ตามไปด ว ย ในระหว า ง
ดําเนินการ น้ํามันดิบจะถูกสูบจากเรือกักเก็บน้ํามัน (PLFSO) เขาสูเรือบรรทุกน้ํามัน
โดยผานทอลําเลียงลอยน้ํา (Floating Pipeline) เปนระยะๆ โดยมีความถี่ของการขน
ถายประมาณหนึ่งครั้งตอ 2 สัปดาห อุปกรณทางดานความปลอดภัย เชน shut-off
valve จะทํางานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดขนาดและโอกาสในการหกรั่วไหลของน้ํามัน
สรุปมาตรการลดผลกระทบและการตรวจติดตามตรวจสอบ
ปจจัยหลักของผลกระทบ คือน้ํามันที่ถูกปลอยออกมาจากความประมาทเลินเลอใน
การขนสงน้ํามันโดยทอลําเลียง หรือการปะทะกันของเรือ วิธีการลดผลกระทบนี้ ทํา
ไดหลายวิธี ซึ่งจะตองใชทักษะการจัดการและการควบคุมที่ดีเยี่ยมดูแล คือ การใชผู
สังเกตการณ และหากมีการรั่วไหลเกิดขึ้น บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด จะปฏิบัติ
ตามแผนการที่ไดเตรียมไวเพื่อลดผลกระทบนั้น และโครงการนี้ไมไดจัดทํามาตรการ
ลดผลกระทบจากเรือชนกันไวเนื่องจากโครงการตั้งอยูนอกแนวเดินเรือปกติ ประเด็น
ทางดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ประเด็นที่ 4 8 และ 14 ไดกลาวถึงเรื่องการจัดการ
การลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบการรั่วไหลขนาดใหญ การกักเก็บ
เชื้อเพลิง และการจัดการน้ํามันที่รั่วไหลไว
5.1.10 การกอสรางทอลําเลียงใตทะเล
การก อ สร า งท อ ลํา เลี ย งใต ท ะเล จะดํ า เนิ น การเช น เดี ย วกั บ การก อ สร า งท อ ขนส ง
กาซธรรมชาติซึ่งดําเนินการโดยบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด การกอสรางทอ
ลําเลี ย งใหมนี้ มี จุ ดประสงค เ พื่อ เชื่อ มตอ กับ แทน หลุม ผลิ ต ใหม ไปสูท อ ที่มี อ ยูเ ดิ ม
กิจกรรมนี้จะมีลักษณะเชนเดียวกับกิจกรรมของการผลิตกาซ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เคยมี
การดํ า เนิ น การอยู เ ดิ ม แล ว ซึ่ ง คาดว า จะเกิ ด ผลกระทบตามมาเพี ย งเล็ ก น อ ย
ประชากรสัตวหนาดิน (Benthic) อาจไดรับผลกระทบจากการรบกวนพื้นทะเลและ
การเกิ ดภาวะขาดอากาศหายใจเนื่อ งจากความขุน ผลกระทบดั ง กล าวจะเกิด ขึ้ น
เฉพาะจุดและเกิดขึ้นชั่วคราวเทานั้น และผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นจากการ
กอสรางทอลําเลียงนี้ไมมีนัยสําคัญ กลาวคือจะเกิดในพื้นที่ในระยะนอยกวา 1 เมตร
จากทั้งสองดานของทอลําเลียง
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สรุปมาตรการลดผลกระทบและการตรวจติดตามตรวจสอบ
ไมไดมีการกําหนดมาตรการลดผลกระทบสําหรับประเด็นนี้ไว เนื่องจากเปนกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในบริเวณที่จํากัด เกิดขึ้นชั่วคราวและจะดําเนินการใหรบกวนพื้นทองทะเล
นอยที่สุด จะมีการสํารวจใตทะเลเมื่อกิจกรรมดําเนินการเสร็จสิ้นเพื่อกูเก็บอุปกรณ/
วัสดุขนาดใหญที่ตกหลนลงสูทะเล มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบนี้ ไมได
กําหนดไวเชนกัน อยางไรก็ตาม ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ประเด็นที่
6 ไดกลาวถึงการจัดการ การลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบของการกอสรางทอ
สงน้ํามันใตทะเลไวแลว
5.1.11 การกอสรางและการติดตั้งแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
(PLOCPP2) และสะพานเชื่อมไปยังแทนผลิต กาซธรรมชาติกลางแหล ง
ปลาทอง (PLCPP)
การกอสรางและติดตั้งดังกลาว จะดําเนินการเชนเดียวกับที่ดําเนินการในกระบวนการ
ของกาซธรรมชาติของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
กอสรางอาจเกิดจากเสียงและการรบกวนพื้นทะเล ซึ่งเปนผลกระทบชั่วคราว สัตว
หนาดิน (Benthic) จะถูกรบกวนโดยตรงดานกายภาพและทําใหขาดอากาศหายใจ
ชั่วคราวจากความขุน อยางไรก็ตาม ผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นนอยและเปนวงแคบ จึงไม
มีมาตรการลดผลกระทบไว อีกทั้งกิจกรรมดังกลาวใชระยะเวลาสั้น และการรบกวน
ใตทะเลเกิดขึ้นชั่วคราวและเปนวงแคบเทานั้น
สวนผลกระทบระยะยาว เมื่อพิจารณาแลวพบวาอาจเกิดผลกระทบทางบวก โดย
เสาเข็มและฐานของโครงสรางแทนขุดเจาะจะเปนที่อยูอาศัยของสัตวหนาดินหลาก
ชนิด รวมถึงปะการัง สาหรายและสัตวน้ําจําพวกที่มีเปลือก ซึ่งในทางกลับกันก็จะ
ชวยเพิ่มแหลงที่อยูอาศัยของปลาหนาดินและปลาผิวน้ําที่อยูในบริเวณใกลเคียงแทน
ผลิตในปจจุบัน และชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ทางทะเลบริเวณรอบๆ แทนผลิตมากขึ้น
สรุปมาตรการลดผลกระทบและการตรวจติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะอยูในบริเวณจํากัดและกินระยะเวลาสั้น ผลกระทบอื่นที่เกิด
ขึ้นกับการประมงจะเกิดขึ้นนอย เนื่องจากมีการกําจัดเขตการประมงใหอยูนอกเขต
แทนผลิต การสํารวจใตทะเลจะกระทําหลังจากที่มีการรื้อถอนอุปกรณตางๆ แลว
หลังจากหยุดกิจกรรมนี้แลว ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ประเด็นที่ 5
และ 6 ไดกลาวถึงการจัดการ การลดและการตรวจติดตามผลกระทบในการกอสราง
หนา 5-10
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และการติดตั้งแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 และสะพานที่เชื่อม
ตอไปยังแทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทองสู PLCPP
5.1.12 การสิ้นสุดโครงการฯ
ในระหวางรื้อถอนสิ่งกอสรางเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อาจเกิดจาก
•
•
•
•

การแพรกระจายและการระบายของเสียระหวางการลางและทําความสะอาด
อุบัติเหตุที่เกิดจากการตกหลนของอุปกรณหรือเครื่องจักรลงทองทะเล
การใชเครื่องจักร สารเคมีหรือวัตถุระเบิด
การรบกวนพื้นทองทะเล (Disturbance of the Seaboard)

บริษัทฯ จะดําเนินการอยางระมัดระวังในทุกๆกิจกรรมของการรื้อถอนสิ่งกอสรางเพื่อ
กําจัดหรือลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น
การลางหรือการทําความสะอาดจะมีแผนการที่จัดทําอยางระมัดระวังและจะมีวิธีการ
ทํางานกํากับอยางละเอียด คนงานจะถูกควบคุมอยางใกลชิดจากบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
อุปกรณทุกชนิดจะถูกจัดเก็บและปกปดมิดชิดในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อนําไปบําบัด
หรือกําจัดตอไป และยังมีการฝกอบรมใหกับบุคลากรเพื่อใหทราบขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
ขั้นตอนการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ไดกลาวถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชอุปกรณใน
กรณีที่อาจเกิดการรวงหลนของอุปกรณ และตามดวยการเคลื่อนยายอุปกรณในการ
ติดตั้งแทนขุดเจาะ การสํารวจใตทะเลจะใช ROV เพื่อสํารวจตําแหนงของซาก
ปรักหักพัง ซึ่งจะถูกกูคืนสูพื้นผิวเพื่อนําไปกําจัดอยางเหมาะสมตอไป
การใชเครื่องจักร สารเคมี หรือวัตถุระเบิดอาจจะมีผลกระทบตอการประมง อยางไรก็
ตาม ไมมีการจัดเตรียมมาตรการลดผลกระทบไวเนื่องจากการประมงจะกระทําได
นอกขอบเขตโครงการเทานั้น
การรบกวนใตทองทะเลจะกระทําใหเกิดขึ้นนอยที่สุด แมวาการรบกวนบางอยางไม
สามารถหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายปลอก และโครงสรางของแทนเอง
ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดในบริเวณที่จํากัดและชั่วคราว หากมีเศษจากการขุด
เจาะเกิดขึ้น จะถูกนําไปไวในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยทําใหเกิดการรบกวนพื้นทะเลนอย
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ที่สุด ซึ่งวิธีการนี้เปนการลดการปลดปลอยของมลพิษที่หลงเหลืออยูในเศษวัสดุที่
เหลือจากการขุดเจาะ เนื่องจากการรบกวนกองเศษวัสดุ
สรุปมาตรการลดผลกระทบและการตรวจติดตามตรวจสอบ
บริษัทฯ ไดจัดเตรียมขั้นตอนวิธีการในการรื้อถอนสิ่งกอสรางหลังจากสิ้นสุดโครงการฯ
ไว สวนมาตรการในการติดตามตรวจสอบไมไดกําหนด ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม
ของบริษัทฯ ประเด็นที่ 17 ไดกลาวถึงการจัดการ มาตรการลดผลกระทบและการ
ตรวจติดตามการรื้อถอนแทนขุดเจาะ และการปดบอ (Well Completion) ไวแลว
5.1.13 การไหลทะลักและการรั่วไหลขนาดใหญของน้ํามัน
การไหลทะลักของน้ํามันจากบอเปนปญหาที่สําคัญ แตเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นนอยมาก
ไดมีการจัดทําขั้นตอนการลดผลกระทบจากการรั่วไหลขนาดใหญของน้ํามันไว โดย
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดปรับปรุงแผนจัดการการรั่วไหลของน้ํามันในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ภายใตคําแนะนําของบริษัท EARL (สิงคโปร) และ OSRL
(สหราชอาณาจักร) ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานการรั่วไหลของน้ํามัน แผนฉบับนี้ได
ปรั บ ปรุ ง มาจากแผนป อ งกั น ควบคุ ม และโต ต อบการรั่ ว ไหลของน้ํ า มั น ฉบั บ เดิ ม
(ตุลาคม 2545) และจะเปนแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการกับการรั่วไหล บริษัทฯ ได
ติดตั้งอุปกรณควบคุมการรั่วไหลของน้ํามัน ระดับ Tier I (<150 บารเรล หรือ ≤20 ตัน)
จํานวน 2 ชุด และยังมีอีก 1 ชุด ที่ฐานขุดเจาะนอกชายฝงของบริษัท Chevron ใน
กรณีที่มีการรั่วไหลของน้ํามันเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ไดมีขอตกลงกับบริษัท ChevronTexaco ในการรวมมือและใหความสนับสนุนดานอุปกรณควบคุมการรั่วไหลของน้ํามัน
เพื่อยับยั้งการรั่วไหลของน้ํามันที่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีการรั่วไหลของน้ํามันมาก ในระดับ
Tier II (150-3,700 บารเรล หรือ 20-500 ตัน) หรือระดับ Tier III (>3,700 บารเรล
หรือ 500 ตัน) บริษัทฯ มีสัญญากับบริษัทจัดการการรั่วไหลของน้ํามันทั้งในและ
ตางประเทศ ในการจัดหาและใหความสนับสนุนดานอุปกรณและเครื่องมือเฉพาะเพื่อ
จัดการการรั่วไหลของน้ํามันขนาดใหญทั้งในระดับ Tier II และ Tier III โดยมีขั้นตอนที่
ไดจัดเตรียมขึ้นเพื่อปองกันการไหลทะลักและการรั่วไหล ดังตอไปนี้
• โดยอาศัยความรูพื้นฐานดานธรณีวิทยาของใตทะเล และการกอตัวภายใต
แรงดัน บริเวณที่มีแรงดันสูงหรือต่ํา จะสามารถชี้เฉพาะไดกอนการขุดเจาะ
• ระบบจัดการโคลนจากการขุดเจาะ จะรักษาระดับแรงดันภายในหลุมดวย เพื่อ
ปองกันการไหลเขาของของไหลเชน น้ํามัน กาซ และน้ํา ชั้นความหนาของ
โคลนที่ใชจะสงผลใหเกิดแรงดันที่บริเวณชั้นนํามันที่ขุดเจาะ ซึ่งจะชดเชยกับ
แรงดันที่เกิดขึ้นภายในชั้นน้ํามันตามธรรมชาติจึงไมเกิดการไหลทะลักของของ
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ไหลออก การสูญเสียแรงดันอาจจะเกิดขึ้นไดเมื่อทําการเจาะชั้นน้ํามันที่แรงดัน
สูงหรือต่ําเกินไป อยางไรก็ตาม เหตุการณนี้เกิดขึ้นไดนอย เนื่องจากมีการ
จําแนกพื้นที่ตามแรงดันกอนการขุดเจาะ ดังกลาวมาแลวขางตน นอกจากนี้
การทํางานของน้ําโคลนและปลอกไดถูกออกแบบมาใหสามารถรองรับแรงดันที่
เกิดขึ้นจากชั้นน้ํามันที่ขุดเจาะได ในกรณีที่ตรวจพบแรงดันเพิ่มขึ้น จะมีการ
เพิ่มน้ําหนักน้ําโคลนโดยการเพิ่มความเขมขนของแบไรต หากตรวจพบวา
แรงดั น ต่ํ า ชั้ น น้ํ า มั น จะถู ก ป ด คลุ ม โดยการเติ ม สารเติ ม แต ง ประเภท Lost
Circulation Additive
• ปลองปองกันการไหลทะลัก (Blow Out Preventer stack หรือ BOP) จะเริ่ม
ดําเนิ น การหากการควบคุ มโดยระบบโคลนเจาะลม เหลวเพื่ อให มีแ รงดั น ที่
เหมาะสม ปลองปองกันการไหลทะลักประกอบดวยวาลว 3 ชุด แยกออกจาก
กัน แตละชุดสามารถปดกันหลุมแตละหลุมใหแยกอิสระจากกัน หลังการปด
คลุม BOP จะสามารถควบคุมแรงดันภายในหลุมได ปลอง BOP จะถูกควบคุม
จากหนวยขุดเจาะบนผิวน้ําซึ่งเชื่อมตอกับอุปกรณควบคุมที่จัดเตรียมไวเกิน
พอ ปลอง BOP จะถูกทดสอบหนึ่งครั้งตอสองสัปดาหในระหวางการสํารวจ
ผูเชี่ยวชาญในการขุดเจาะจะปฏิบัติตามมาตรฐานการขุดเจาะหลุม หากเกิด
การไหลทะลักและไมสามารถควบคุมได ผูเชี่ยวชาญดานจัดการการไหลทะลัก
จะเขามาปฏิบัติงานโดยยึดตามขั้นตอนเฉพาะดานที่ไดจัดเตรียมไว รวมถึงการ
ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ล ดการไหล กรณี ที่ ยั ง ไม ส ามารถควบคุ ม ได จะทํ า การป ด
ปากหลุม ในกรณีหินหรือซากปรักหักพังอุดตันปากหลุมอาจทําการควบคุมให
กลั บ สภาพเดิ ม ได นอกเหนื อ จากนั้ น อาจจํ า เป น ต อ งทํ า การเจาะหลุ ม เพื่ อ
ระบายน้ํามัน
สรุปมาตรการลดผลกระทบและการตรวจติดตามตรวจสอบ
โครงการนี้จะปฏิบัติตามมาตรฐานของ บริษัทฯ เพื่อลดการระบายมลพิษและ
อุบัติเหตุหลักๆ หากเกิดเหตุการณรั่วไหลขนาดใหญของน้ํามัน มาตรการลด
ผลกระทบจะเป น ไปตามแผนจั ด การการรั่ ว ไหลของน้ํ า มั น ที่ เ ตรี ย มไว โ ดย
บริษัทฯ และจากบริษัทที่บริษัทฯวาจาง ทั้งนี้บริษัทดังกลาวจะจัดสรรอุปกรณ
และบุคลากรที่จําเปนและเหมาะสมในการจัดการการหกรั่วไหลดังกลาวการ
ติดตามตรวจสอบสํ าหรับ การรั่ว ไหลขนาดใหญข องน้ํ ามั น ไดส รุ ปไวใ นแผน
จัดการการรั่วไหลของน้ํามัน บุคลากรที่ขุดเจาะจะไดรับการฝกอบรมในเรื่อง
การควบคุ ม การขุ ด เจาะอย า งสม่ํ า เสมอ ประเด็ น ทางด า นสิ่ ง แวดล อ มของ
บริษัทฯ ประเด็นที่ 4 ไดกลาวถึงการจัดการ มาตรการลดผลกระทบ และการ
ติดตามตรวจสอบการรั่วไหลขนาดใหญของน้ํามันไวแลว
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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5.1.14 การรั่วไหลขนาดยอม
การรั่วไหลขนาดยอม จะประกอบไปดวย
• อุบัติเหตุที่เกิดจากการหกหลนของสารเคมีหรือเชื้อเพลิง
• การระบายของเหลวจากดาดฟา (Deck Drainage)
• การรั่วไหลขนาดยอมของน้ํามัน
ประเด็นแรกที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม คือ องคประกอบของไฮโดรคารบอน
และสารเคมีในสิ่งที่หกรั่วไหลนั้น จะมีการติดตั้งถาดรองเพื่อรวบรวมของเหลว
ตางๆ บนแทนขุดเจาะและนําไปแยกอีกครั้ง บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
ไดทําการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนในแทนขุดเจาะ เพื่อใหมั่นใจวาเกิด
การรั่วไหลดังกลาวนอยที่สุดเทาที่จะทําได รวมถึงแนวทางการจัดการที่ดีเลิศ
ของบริษัทฯ สําหรับการสงจายสารเคมีจะทําโดยใชทอแข็งใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได ถังเก็บน้ํามันดีเซลจะถูกเติมโดยสายยางออนจากเรือไปสูระบบทอแข็ง
ในแทนขุดเจาะ โดยผูควบคุมจะตองอยูในที่ปฏิบัติงานขณะทําการขนถายดวย
สรุปมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ
โครงการนี้ จ ะปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ลดการระบายมลพิ ษ และ
อุบัติเหตุหลักๆ หากมีการรั่วไหลขนาดยอมขึ้น มาตรการลดผลกระทบจะตอง
ปฏิบัติตามแผนจัดการการรั่วไหลของน้ํามันที่เสนอไวในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2546 ในที่นี้ไมไดกําหนดมาตรการติดตามผลกระทบในประเด็นนี้ไว เรือ
กักเก็บน้ํามันดิบ (PLFSO) ซึ่งอาจมีการรั่วไหลขนาดยอมไดในระหวางขนถาย
และมักพบบอยกวาระหวางการดําเนินการปกติของเรือ ตะกอนดินจะถูกเก็บ
ตัวอยางทุกๆ 3 ป เพื่อตรวจหาความเขมขนของคาปโตรเลียมไฮโดรคารบอน
ทั้งหมด (TPH) ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ประเด็นที่ 14 ได
กลาวถึงการจัดการ มาตรการลดผลกระทบ และการตรวจสอบติดตามการ
รั่วไหลขนาดยอมของสารเคมี เชื้อเพลิงและน้ํามันไวแลว
5.1.15 การเกิดพายุและไตฝุน
การเกิดพายุไตฝุนอาจจะเกิดขึ้นในระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ดังนั้นเพื่อ
เปนการปองกันอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดใช
บริการจากบริษัท Marine Weather Service Pte. Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ในการ
พยากรณและรายงานสภาพอากาศประจําวัน ขอมูลตางๆที่ไดรับจะถูกแจงไปยัง
ผูจัดการฝายควบคุมและขนสงทางทะเล (Marine Control and Marine Logistics
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Manager) ที่สงขลาและนอกชายฝงของแทนผลิตกลางซึ่งจะเปนผูใหคําแนะนํากัปตัน
เรือ การรายงานผลประจําวันนี้จะทําใหสามารถเตือนไดลวงหนาวาควรมีการการหยุด
กิจกรรมและอพยพชั่วคราวหรือไม
สรุปมาตรการลดผลกระทบและการตรวจติดตามตรวจสอบ
โครงการจะปฏิบัติตามแผนของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดพายุไตฝุนและแผนในการลด
การระบายมลพิษและอุบัติเหตุหลักๆ หากพายุไตฝุนเปนสาเหตุใหเกิดการรั่วไหลของ
น้ํามัน จะปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของบริษทั ฯ ที่วางไว ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม
ของบริษัทฯ ประเด็นที่ 4 ไดกลาวถึงการจัดการ มาตรการลดผลกระทบ และการ
ตรวจติดตามการรั่วไหลขนาดใหญของน้ํามันไวแลว
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
กิจกรรม/ความเสี่ยงอันตราย
ผลกระทบที่สําคัญ
1. กิจกรรมที่ไดกําหนดแผนรองรับไวแลว
1.1.1 สงผลกระทบตอสัตวเลีย้ งลูกดวยนมในทะเลและปลา
1.1 การสํารวจพื้นที่
บริเวณพื้นที่สํารวจ
1.2.1 เสียงดังจากฐานขุดเจาะและเรือ อาจกระทบตอการ
1.2 การวางแทนขุดเจาะ และ
ดํารงชีวิตของสัตวน้ําได
ปฏิบตั ิการขุดเจาะ
1.2.2 กิจกรรมตางๆ ที่รบกวนตอพื้นทองทะเล
1.2.3 อุปสรรคตอกิจกรรมการประมงทะเลบริเวณพื้นที่ขุดเจาะ

1.3 การทิ้งเศษดิน หิน และน้ําโคลน
จากการขุดเจาะ

1.2.4 อุบัติเหตุการชนกันระหวางเรือและแทนขุดเจาะ อาจจะ
เกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
1.3.1 อาจเกิดความเปนพิษชนิดเฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ในบริเวณที่เกิดการปนเปอนจากการใชโคลนขุดเจาะ
ชนิด SDF

1.3.2 เศษดิน หิน และโคลน อาจสงผลกระทบตอแหลงที่อยู
อาศัยของสัตวหนาดิน และทําใหเกิดการขาดอากาศ
หายใจ
1.3.3 ปญหาความขุนที่เพิม่ สูงขึ้นที่มีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
ในน้ํา
หนา 5-16

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ เนือ่ งจากเปนกิจกรรมทีด่ ําเนินการ
ในระยะเวลาสั้นๆ และอยูในขอบเขตจํากัด
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ เนือ่ งจากเปนกิจกรรมทีด่ ําเนินการ
ในระยะเวลาสั้นๆ และอยูในขอบเขตจํากัด
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ เนือ่ งจากเปนกิจกรรมทีด่ ําเนินการ
ในระยะเวลาสั้นๆ และอยูในขอบเขตจํากัด
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ เนือ่ งจากเปนกิจกรรมทีด่ ําเนินการ
ในระยะเวลาสั้นๆ และกิจกรรมการประมงทั้งหมดอยูนอกขอบเขตดําเนินการ
ของโครงการ (Exclusion Zone)
1) ประกาศบังคับหามรุกล้ําเขตดําเนินการ (Exclusion Zone)
1) ใชน้ําโคลนขุดเจาะทีม่ ีน้ําเปนสวนประกอบหลัก (WBM) สําหรับการขุดเจาะ
ในชั้นบนกอนถึงแหลงเก็บกักน้ํามัน และใชน้ําโคลนขุดเจาะทีม่ ีสารสังเคราะห
ที่มีความเปนพิษต่ํา (Low toxicity SDF) ในการขุดเจาะชัน้ เก็บกักน้าํ มัน
2) ใชเทคนิคการขุดเจาะแบบหลุมแคบ เพื่อลดปริมาณการใชน้ําโคลน และเศษ
ดิน หินที่เหลือทิง้ จากหลุมเจาะนอยที่สุด
3) กําหนดวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งพัฒนาเครือ่ งมือควบคุมแทนขุดเจาะให
ควบคุมเศษวัสดุสังเคราะหใหมีปริมาณนอยที่สุด
1) ใชระบบควบคุมของแข็งเพือ่ ควบคุมปริมาณเศษดิน หิน ที่จะทิ้งลงสูทองทะเล
ใหมีปริมาณนอยที่สุด และใชเทคนิคขุดเจาะแบบหลุมแคบเพื่อลดปริมาณ
เศษดิน หิน และน้ําโคลนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะชวยลดขอบเขตพื้นทองทะเลที่ไดรับ
ผลกระทบใหนอ ยลง
1) ขจัดความขุนโดยทําใหของเหลวที่ปลอยทิง้ กระจายไปอยางรวดเร็ว
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
กิจกรรม/ความเสี่ยงอันตราย
1.4 การกําจัดของเสียที่ไมเปนพิษ

ผลกระทบที่สําคัญ
1.4.1 ขยะที่เผาไหมไดจะถูกกําจัดโดยการเผา และอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพอากาศ
1.4.2 การทิ้งสิ่งปฏิกูล และเศษอาหารที่ถูกทําใหเปอยยุยลง
ทะเลอาจเปนผลกระทบชั่วคราวโดยทําใหน้ําขุน และทํา
ใหปริมาณออกซิเจนลดลงอยางไมมีนยั สําคัญ
1.4.3 ของเสียที่เปนน้ําผานการบําบัด และจํากัดปริมาณใหนอย
ที่สุด อาจมีความเปนพิษตอสัตวน้ํา

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) ขยะสวนใหญจะถูกลําเลียงขึน้ ฝงเพื่อการกําจัด และขยะที่ตอ งเผามีปริมาณ
นอย และใชเวลาอันสั้นในการเผา
1) เศษอาหารทีถ่ กู ทําใหเปอยยุย จะถูกสัตวน้ําบริโภคอยางรวดเร็ว
2) เศษอาหารจะยอยสลายตามธรรมชาติในเวลาอันสั้น
3) สิ่งปฏิกูลจะตองไดรับการบําบัดกอนระบายทิ้ง
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ เนือ่ งจากน้ําที่ระบายทิ้งมีปริมาณ
นอย และเจือจางในทะเลไดอยางรวดเร็ว

1.5 การเคลื่อนยายแทนขุดเจาะ
การเตรียมหลุมสําหรับการผลิตและ
การติดตั้งแทนผลิตยอย

1.5.1 มลสารและของเสียจากการลางและทําความสะอาด
เครื่องจักร อาจมีผลกระทบตอคุณภาพอากาศและมีสาร
มลพิษลงสูน้ําได

1) คนงานที่ปฏิบตั ิงานตองไดรับการแนะนําจากบุคคลที่มีประสบการณและผูท ี่
ผานการฝกหัดในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหล (Spill
Response Plan) อยางสม่ําเสมอ
2) วัสดุทุกชนิดตองไดรับการจัดเก็บและปองกันไวในถังชนิดพิเศษ สําหรับการ
นําไปบําบัดหรือกําจัดในอนาคต
3) ใชกรรมวิธีการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพดีที่สุด
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ เนือ่ งจากมีการกันแนวเขต
ดําเนินการของโครงการ และไมอนุญาตใหทํากิจกรรมการประมงภายในแนว
เขตดังกลาว
1) กิจกรรมการดําเนินการในชวงขุดเจาะคอนขางสั้น จึงไมไดเสนอมาตรการลด
ผลกระทบรองรับ และการจัดการเศษดิน หิน และน้าํ โคลน จากการขุดเจาะจะ
ถูกทิ้งไวในบริเวณพื้นที่เพือ่ ลดการรบกวนสารปนเปอนที่เหลืออยูในน้ําโคลน
2) หลังจากการสิ้นสุดโครงการ จะทําการสํารวจทองทะเลเพื่อตรวจหาวัสดุหรือ
อุปกรณขนาดใหญที่ตกหลน และทําการกูขึ้นมานําไปกําจัดตอไป

1.5.2 การใชเครือ่ งจักรกล สารเคมีหรือวัตถุระเบิดในการตัด
อาจจะมีผลกระทบตอกิจกรรมของการประมงได
1.5.3 กิจกรรมทัว่ ไปและการหกหลนของวัสดุหรืออุปกรณโดย
อุบัติเหตุ อาจกอใหเกิดการรวบกวนพื้นทองทะเล ซึ่ง
สงผลตอแหลงอาศัยหรือแหลงหากินของสัตวหนาดิน
และอาจกอใหเกิดการขาดอากาศหายใจของสัตวนา้ํ ใน
บริเวณที่มีกจิ กรรมนี้ และจะเกิดผลกระทบทางบวกใน
ระยะยาวคือเกิดแหลงที่อยูอาศัยใหมของสัตวน้ําใน
บริเวณโครงสรางสวนฐานของแทน
หนา 5-17
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
กิจกรรม/ความเสี่ยงอันตราย
1.6 การวางทอลําเลียงใตทะเล

ผลกระทบที่สําคัญ
1.6.1 กิจกรรมทั่วไปและการหกหลนของวัสดุหรืออุปกรณขนาด
ใหญ โดยอุบัติเหตุอาจกอใหเกิดการรวบกวนพื้นทองทะเล
ซึ่งสงผลตอแหลงอาศัยหรือแหลงหากินของสัตวหนาดิน
และอาจกอใหเกิดการขาดอากาศหายใจของสัตวน้ําใน
บริเวณที่มีกิจกรรมนี้

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) กิจกรรมการดําเนินการวางทอลําเลียงคอนขางสั้น จึงไมไดเสนอมาตรการลด
ผลกระทบรองรับ อยางไรก็ตามโครงการจะมีการดําเนินการอยางระมัดระวัง
เพื่อลดการรบกวนพื้นทองทะเลใหนอยที่สุด
2) จะทําการสํารวจทองทะเลเพื่อตรวจหาวัสดุหรืออุปกรณขนาดใหญที่ตกหลน
และทําการกูขึ้นมานําไปกําจัดตอไป

1.6.2 เสียงดังอาจมีผลกระทบตอกิจกรรมการประมง และ
กิจกรรมของปลา และสัตวเลีย้ งลูกดวยนมในพื้นทีไ่ ด

1.7 การกอสรางและติดตั้งแทนผลิต
น้ํามันกลาง (PLOCPP2) และ
ทางเดินเชื่อมไปยัง PLCPP

หนา 5-18

1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ เนือ่ งจากกิจกรรมดังกลาวมี
ระยะเวลาดําเนินการที่สั้น และกิจกรรมการประมงสามารถทําไดเฉพาะนอก
เขตดําเนินการของโครงการ
1) กิจกรรมการดําเนินการวางทอลําเลียงคอนขางสั้น และมีขอบเขตจํากัด จึง
1.7.1 กิจกรรมทัว่ ไปและการหกหลนของวัสดุหรืออุปกรณ
ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ อยางไรก็ตาม โครงการฯ จะมีการ
ขนาดใหญโดยอุบัติเหตุ อาจกอใหเกิดการรวบกวนพื้น
ดําเนินการอยาง ระมัดระวังเพื่อลดการรบกวนพื้นทองทะเลใหนอยที่สุด
ทองทะเลซึง่ สงผลตอแหลงอาศัยหรือแหลงหากินของ
2) จะทําการสํารวจทองทะเลเพื่อตรวจหาวัสดุหรืออุปกรณขนาดใหญที่ตกหลน
สัตวหนาดิน และอาจกอใหเกิดการขาดอากาศหายใจ
และทําการกูขึ้นมานําไปกําจัดตอไป
ของสัตวน้ําในบริเวณทีม่ ีกิจกรรมนี้ และจะเกิดผลกระทบ
ทางบวกในระยะยาว คือเกิดแหลงที่อยูอ าศัยใหมของ
สัตวน้ําในบริเวณโครงสรางสวนฐานของแทน
1.7.2 อุปสรรคตอกิจกรรมการประมงทะเล บริเวณพื้นที่
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ เนือ่ งจากกิจกรรมดังกลาวมี
กอสราง
ระยะเวลาดําเนินการที่สั้น และกิจกรรมการประมงสามารถทําไดเฉพาะนอก
เขตดําเนินการของโครงการ
1.7.3 เสียงดังอาจมีผลกระทบตอกิจกรรมการประมง และ
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ เนือ่ งจากกิจกรรมดังกลาวมี
กิจกรรมของปลา และสัตวเลีย้ งลูกดวยนมในพื้นทีไ่ ด
ระยะเวลาดําเนินการที่สั้น
1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบรองรับ เนือ่ งจากกิจกรรมดังกลาวมี
1.7.4 การใชเครือ่ งจักรกล สารเคมีหรือวัตถุระเบิดอาจมี
ระยะเวลาดําเนินการที่สั้น และกิจกรรมการประมง สามารถทําไดเฉพาะนอก
ผลกระทบตอกิจกรรมของการประมงและ กิจกรรมของ
เขตดําเนินการของโครงการ
ปลาและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในพืน้ ที่ได
โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
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5. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
กิจกรรม/ความเสี่ยงอันตราย
ผลกระทบที่สําคัญ
2. การดําเนินการทีเ่ กี่ยวของกับการผลิตน้ํามันดิบ
2.1.1 การอัดกลับ (วิธีการหลัก): ไมมผี ลกระทบ
2.1 การระบายน้ําจากกระบวนการ
ผลิต การอัดกลับลงหลุม (วิธีการ
หลัก)/ การระบายทิ้ง (แผนสํารอง)

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) น้ําจากกระบวนการผลิต จะตองแยกน้ํามันปนเปอนออกกอนทําการอัดกลับ
ลงหลุม หรือระบายลงสูทะเล
2) ประสิทธิภาพในการอัดกลับลงหลุมในปแรก (2548) และหลังจากป 2554 ไม
ต่ํากวา 95% ของปริมาณน้ําจากกระบวนการผลิตของโครงการ PLOD2 โดย
ระหวางป 2549 -2553 ประสิทธิภาพในการอัดน้ําอยูระหวาง 96 -100% ของ
ปริมาณน้ําจากกระบวนการผลิต ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-6
3) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบเนือ่ งจากคาดวาจะไมมีผลกระทบหากทํา
การอัดกลับลงหลุม

2.1.2 การระบายทิ้ง (แผนสํารอง): อาจเกิดความเปนพิษชนิด 1) น้ําจากกระบวนการผลิตทีไ่ มสามารถอัดกลับลงหลุม ปริมาณ 53 – 295
บารเรล/วัน จะถูกสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่ PLCPP กอนระบายลงสูทะเล
เฉียบพลันตอสิ่งมีชีวิตในน้ําเนื่องจากการปนเปอนจาก
เพื่อลดความเขมขนของ TPH, ปรอท และสารหนู ไมใหเกิน 40 ppm 10 ppb
สารไฮโดรคารบอนและสารเคมีอื่นๆ ในน้ําที่ระบายทิ้งลง
และ 250 ppb ตามลําดับ
สูทะเล
2) การระบายน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดอยางดีแลว ตองมีกรรมวิธใี นการระบาย
เพื่อใหเกิดการเจือจางไดอยางรวดเร็ว
3) การเลือกใชสารเคมีใดๆ จะตองทราบกรรมวิธีการจัดการที่ดีที่สุด
2.1.3 การระบายทิ้ง (แผนสํารอง): มีโลหะหนักที่เปนพิษตอ
สัตวหนาดิน โดยเฉพาะสารปรอท

1) บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด กําลังพัฒนากรรมวิธีที่ดีที่สุดในการขจัดสาร
โลหะหนักออกจากน้ําจากกระบวนการผลิต เพื่อประโยชนในการจัดการ
สิ่งแวดลอมในพืน้ ที่โครงการฯ

2.1.4 การระบายทิ้ง (แผนสํารอง): น้ําทะเลบริเวณโครงการอาจ 1) ไมไดเสนอมาตรการลดผลกระทบเพิ่มเติม ผลกระทบดานความขุน และคาบี
โอดีที่เพิ่มสูงขึ้นจะอยูในขอบเขตทีจ่ ํากัดและจะถูกเจือจางอยางรวดเร็ว
ไดรับผลกระทบในลักษณะการเพิม่ ขึ้นของความขุน และ
คาบีโอดี
หนา 5-19

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

5. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
กิจกรรม/ความเสี่ยงอันตราย
2.2 กระบวนการแยกน้ํามันดิบ

ผลกระทบที่สําคัญ
2.2.1 มีความเปนไปไดบางจากการเกิดการรั่วไหลขนาดยอม
ของสารไฮโดรคารบอน และสารเคมีอื่นๆ ตอสัตวหนา
ดิน

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) ใชถาดรองรับของเหลวในทุกพื้นที่ที่มจี ุดเชือ่ มถาย
2) ใชระบบระบายแบบปดสําหรับสวนใดที่มีโอกาสรั่วไหลโดยบังเอิญ
3) มีการรวบรวมของเหลวเพื่อนํากลับเขาสูกระบวนการผลิตใหม
4) ใชระบบระบายแบบเปดใหสามารถรองรับของเหลวจากการลางครั้งแรกได

2.3 การทําความสะอาดและลางทอ
ลําเลียง น้ํามันดิบ

2.3.1 การรั่วไหลเล็กนอย (Minor leaks) ของสาร
ไฮโดรคารบอนและสารเคมี อาจสงผลกระทบในดาน
ความเปนพิษตอสัตวหนาดิน

1) จัดใหมีกระบะรองรับ (Drip pans) บอพัก (Sumps) ระบบระบายน้ําทั้งแบบ
ปดและเปด และภาชนะเก็บกักอืน่ ๆ เพื่อรองรับน้าํ มัน และสารเคมีในกรณีที่
เกิดการรั่วไหล
2) จัดใหมีการจัดการของเหลวที่รวั่ ไหลโดยวิธีตางๆ ไดแก การรีไซเคิลโดยผาน
Surface separation equipment กําจัดโดยผานระบบบําบัดน้ําเสีย หรือ
ลําเลียงไปกําจัดบนฝง
3) ของเสียจากการ Pigging จะถูกลําเลียงไปกําจัดบนฝง หรือโดยการทําใหรอน
และ Redispersed

2.4 การระบายกาซสูบรรยากาศ

ผลกระทบตอคุณภาพอากาศอาจเกิด ขึ้นไดจากแหลงตางๆ
ดังตอไปนี้
2.4.1 กาซเสียจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลของเครือ่ งจักรกล
การระบายกาซทิง้ และไอละอองตางๆ
2.4.2 กาซเสียจากการเผาไหมน้ํามันดีเซลเพื่อผลิตพลังงาน
สําหรับการขุดเจาะ และเรือสนับสนุน
2.4.3 กาซเสียจากอุปกรณตางๆ ในกระบวนการผลิตน้ํามัน
ไดแกเครื่องสูบสารเคมี กาซทีเ่ กิดจากการรั่วซึมและการ
ขนถายน้ํามัน เปนตน

1) เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีแผนการซอมบํารุงที่ดี และมีมาตรการการดูแล
รักษาที่ดี จะชวยลดผลกระทบดังกลาวลงได
2) การปฏิบัติการทุกอยางตองยึดถือแนวทางจัดการที่กําหนดโดยบริษัท
ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด อยางเครงครัด
3) ปริมาณกาซที่จะถูกเผาทิ้งตองมีปริมาณนอยที่สุด เนื่องจากเหตุผลทางดาน
เศรษฐศาสตรซึ่งตองพยายามเพิ่มปริมาณกาซที่ขายไดใหมีปริมาณมากที่สุด
4) เปาหมายในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ยังอยูระหวางการพัฒนา
5) บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ใหการสนับสนุนชุมชนทองถิ่น ในการ
ดําเนินโครงการชดเชยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศ
การฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา และโครงการปลูกปาเพิ่มเติม

หนา 5-20

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

5. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
กิจกรรม/ความเสี่ยงอันตราย
2.5 การปฏิบตั ิงานของเรือกักเก็บ
น้ํามันดิบ

ผลกระทบที่สําคัญ
2.5.1 การหกรั่วไหลเล็กนอยในระหวางการปฏิบัติงาน โดย
ไฮโดรคารบอน และสารเคมีที่รั่วไหล อาจกอใหเกิด
ความเปนพิษตอคุณภาพน้ําทะเลและสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่
อาศัยอยูใ นบริเวณใกลเคียง

2.5.2 การชนกันของเรือในระหวางปฏิบัติงาน กอใหเกิดการ
สูญเสียชีวิต และทรัพยสิน

2.6 การสิ้นสุดของโครงการ

หนา 5-21

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) ปฏิบัติงานดวยการยึดหลักการจัดการที่ดี รวมถึงการทําความสะอาดอยาง
สม่ําเสมอ
2) เจาหนาที่ควบคุมการขนถายน้าํ มัน จะตองอยูประจําพื้นทีใ่ นขณะที่ทําการขน
ถายน้ํามัน และเจาหนาที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเขารวมสังเกตการณการ
ปฏิบัติงาน
3) ในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหลของน้ํามัน/สารเคมีอื่นๆ บริษัทยูโนแคลไทยแลนด
จํากัด จะดําเนินการจัดการ โดยปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ฉุกเฉิน (Oil Spill
Response Plan) อยางเครงครัด
4) เตรียมอุปกรณที่ใชกําจัดคราบน้ํามันไวบนเรือสนับสนุนในระหวางทําการขนถาย
น้ํามัน
1) จะตองรายงานตําแหนงของเรือเก็บกักน้ํามัน ไปยังเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของ เพื่อ
จัดพิมพเปนเอกสารเผยแพรใหแกผูที่เกีย่ วของ
2) มีเรือสนับสนุนประจําการขณะขนถาย
3) พื้นที่โครงการตั้งอยูนอกเสนทางเดินเรือ
1) เลือกใชสารเคมีที่มีความเปนพิษต่ําเพื่อลดผลกระทบ

2.6.1 การรั่วไหลของน้ํามัน กาซธรรมชาติเหลว และสารเคมี
ตางๆ ลงสูทะเล กอใหเกิดผลกระทบชั่วคราวตอสิ่งมีชีวิต
ในน้ํา
1) ไมไดนําเสนอมาตรการฯ เนือ่ งจากผลกระทบเกิดขึ้นชั่วคราวและเกิดเฉพาะที่
2.6.2 การตกหลนของวัสดุอุปกรณตางๆ ลงสูทะเล กอใหเกิด
แตจะควบคุมใหมีการรบกวนพื้นทะเลนอยที่สุด
การรบกวนทองทะเลและการฟุงกระจายของเศษดิน หิน
สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงที่อยูอ าศัยของสัตวหนา
ดินและการขาด อากาศหายใจ
2.6.3 การใชเครือ่ งมือตางๆ ในการรื้อถอนโครงสรางของแทน 1) ไมไดนําเสนอมาตรการฯ เนือ่ งจากกิจกรรมเกิดขึ้นชั่วคราว และไมมีการ
อนุญาตใหทําการประมงในบริเวณนี้ และบริษทั ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
ผลิต กอใหเกิดเสียงดัง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
จะใชเรือแจงใหออกจากพื้นที่ในกรณีพบวามีการละเมิดแนวเขต
พฤติกรรมการดํารงชีวิตของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและ
ปลา และการประมงได
โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
กิจกรรม/ความเสี่ยงอันตราย

ผลกระทบที่สําคัญ

3. กิจกรรมที่นอกเหนือการคาดหมาย
3.1.1 การรั่วไหลของน้ํามันกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวหนาดิน
3.1 การรัว่ ไหลและหกลนของ
และสิ่งมีชีวิตในทองทะเลอืน่ ๆ การแพรกระจายของ
น้ํามันดิบขนาดใหญ
น้ํามันมี ผลกระทบตอรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่อยูใ น
รัศมี รวมถึงอาจเกิดการสูญเสียชีวติ

3.2 การรัว่ ไหลขนาดยอม

หนา 5-22

3.2.1 ไฮโดรคารบอนและสารเคมีที่รั่วไหล อาจกอใหเกิดความ
เปนพิษตอคุณภาพน้ําทะเลและสิง่ มีชีวิตตางๆ ที่อาศัย
อยูในบริเวณใกลเคียง

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

1) จําแนกพื้นทีแ่ หลงปโตรเลียมเปนพื้นที่แรงดันสูงและแรงดันต่ํา
2) วางแผนการขุดเจาะรวมถึงการใชโคลนขุดเจาะ และการออกแบบทอกรุ
(casing) ใหเหมาะสม
3) ติดตั้งอุปกรณปองกันการระบายกาซ (Blowout preventer stacks) ที่หัวหลุมเจาะ
4) ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉิน (Oil Spill Response Plan) ของบริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด เมื่อเกิดการหกรัว่ ไหลของน้ํามันขึน้
5) หมั่นฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานที่หลุมเจาะอยาง
สม่ําเสมอ
1) จัดใหมถี าดรองรับ (Drip pans) ที่แทนขุดเจาะ เพื่อรองรับน้ํามัน / สารเคมีที่
อาจรั่วไหล
2) จัดใหมีคมู ือ/วิธีการปฏิบัติงานไว ประจําบริเวณพื้นที่ทํางานเพื่อลดปริมาณ
การใชน้ํามันหลอลื่นและของเหลวอื่นๆใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จําเปน
3) วางแผนการทํางานอยางระมัดระวัง และสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด(Unocal's best management
practices)
4) การใชสารเคมีตา งๆ ตองใชกับทอแข็งเทานัน้
5) เจาหนาที่ควบคุมการขนถายน้าํ มันตองอยูประจําพื้นที่ในขณะทีท่ าํ การขน
ถายน้ํามันดีเซลเขาสูถังเก็บกัก
6) ทําความสะอาดบริเวณทีม่ ีการปนเปอนน้ํามันในสวนของดาดฟาและทําการ
บําบัดกอนที่จะกําจัดทิ้ง
7) ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด เมื่อเกิดการ
รั่วไหลของน้ํามัน ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบใหเหลือนอยที่สุด
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
กิจกรรม/ความเสี่ยงอันตราย

3.3 การเกิดพายุและไตฝุน

หนา 5-23

ผลกระทบที่สําคัญ

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

3.3.1 กอใหเกิดความเสียหายตอวัสดุอุปกรณ อาจเกิดการหก 1) บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ใชบริการรายงานการพยากรณสภาพอากาศ
ประจําวันจาก Marine Weather Services Pte.Ltd. และสถานีตรวจอากาศบนแทน
รั่วไหลของ น้ํามันทําใหเกิดความเปนพิษตอสัตวหนาดิน
ผลิตสตูล
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงการสูญเสียชีวิต
2) ปฏิบัติการตามแผนไตฝุนของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด (Unocal Thailand's
Typhoon Contingency Plan) และมาตรฐานการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
อยางเครงครัด ในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินจากพายุ
3) ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินของบริษัทยูโนแคลไทยแลนดจํากัด (Unocal Thailand's
Emergency Response Plan) อยางเครงครัดในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
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5.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท ยู โ นแคลไทยแลนด จํ า กั ด ได จั ด ให มี แ ผนการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในกรณีที่ไม
สามารถหลีกเลี่ยงการระบายมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมได แผนการติดตามตรวจสอบนี้
จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ท ราบผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการกํ า จั ด ของเหลวที่ ใ ช ใ นการ
ขุดเจาะเปนกิจกรรมการดําเนินงานตามปกติของการขุดเจาะน้ํามัน การระบายน้ํา
จากกระบวนการผลิตจะอัดน้ํากลับลงหลุมผลิตกาซโดยไมมีการระบายสูสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตาม ไดวางแผนใหมีการติดตามตรวจสอบตะกอน และปลาในบริเวณที่มี
การอัดน้ํากลับของน้ําจากกระบวนการผลิตดวย การจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบ
ครั้งนี้จะอิงผลจากการศึกษาของแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมจากการ
ผลิตกาซของบริษัทฯ ที่ไดดําเนินการมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 10 ป และ
พิจารณาจากกิจกรรมการดําเนินการของโครงการพัฒนาแหลงปลาทอง ระยะที่ 2
สําหรับการตรวจวัดคาพื้นฐานของคุณภาพสิ่งแวดลอมในโครงการนี้ไดดําเนินการ
สอดคลองกับแผนการติดตามตรวจสอบที่จัดทําขึ้น
บริษัทฯ ไดจัดทําวิธีปฏิบัติสําหรับการดําเนินงานที่ปลอดภัยสําหรับบุคลากร แทน
หลุมผลิต โครงสรางอื่นๆและเรือที่ทํางานภายในแหลงน้ํามันและกาซของบริษัทฯ ใน
อ า วไทย การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มจะต อ งดํ า เนิ น การภายใต
ขอกําหนดดังกลาวเชนกัน
5.2.1 วัตถุประสงคของแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมนี้ ถูกกําหนดขึ้นเพือ่ ใชศึกษาถึงคา
พื้นฐานของคุณภาพสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของแทน
ผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 แทนหลุมผลิตยอย บริเวณที่อัดน้ํากลับ
ลงหลุม และการหกรั่วไหลขนาดเล็กจากเรือกักเก็บน้ํามันดิบ การเก็บตัวอยาง
สิ่งแวดลอม (น้ําทะเล ตะกอน สัตวหนาดิน และการสะสมของสารพิษในปลา) เพื่อ
เปนขอมูลพืน้ ฐานจะทําโดยใชวิธีการที่กลาวรายละเอียดไวในหัวขอตอไป
ขอมูล
ดังกลาวจะนํามาใชเปรียบเทียบกับขอมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
เพื่อใหทราบถึงผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการฯ
5.2.2 การออกแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มที่ บ ริ ษั ท ยู โ นแคลไทยแลนด จํ า กั ด
ดําเนินการบริเวณแทนขุดเจาะในอาวไทย ไดดําเนินการตามวิธีการเก็บตัวอยาง
หนา 5-24
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มาตรฐานซึ่งไดมีการดัดแปลงตามขอมูลระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของการติดตามตรวจสอบที่ไดตั้งได
การออกแบบการเก็บตัวอยางเต็มรูปแบบ (Full Design)
การติดตามตรวจสอบที่เต็มรูปแบบประกอบดวยการเก็บตัวอยางจาก 24 สถานี รอบ
แทนหลุมผลิตโดยแบงออกเปน 4 สวน สวนละ 90 องศา และสถานีเก็บตัวอยางอยูใน
ตําแหนงระยะรัศมี 250 และ 1000 เมตรจากศูนยกลางของแทน (รูปที่ 5-1) ซึ่งรัศมี
การเก็บตัวอยางนี้จะสอดคลองกับการออกแบบตามแผนการที่จัดไวสําหรับโครงการ
ผลิตน้ํามันและกาซจากแหลงอื่น และการจากเก็บตัวอยางกอนหนานีใ้ นพื้นที่ของ
บริษัทฯ บริเวณอาวไทยตอนกลาง (Battelle 1991) การออกแบบมีวัตถุประสงค
เพื่อใหทราบถึงพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดและการลดลงของผลกระทบใน
ระยะหางออกไป เนื่องจากความปลอดภัยและการบังคับการเดินเรือ การเก็บตัวอยาง
จึงไมสามารถทําไดในบริเวณที่ใกลกวา 100 เมตร จากจุดกึ่งกลางของแทนหลุมผลิต
การออกแบบดังกลาวจะเปนพื้นฐานการออกแบบสําหรับการเก็บตัวอยางอื่นๆ การ
เก็บตัวอยางแบบเต็มรูปแบบนี้จะใชเมื่อตองการทราบคุณลักษณะของตะกอนรอบๆ
แทนหลุมผลิต (อาจจะเปนจากหลุมผลิตหรือแทนผลิตกลาง) และจะใชสําหรับการ
เก็บตัวอยางครั้งแรกหลังจากแทนหลุมผลิตเริ่มดําเนินการ
หรือเพือ่ ตองการเก็บ
ตัวอยางบริเวณแทนหลุมผลิตที่ดําเนินการอยูในปจจุบันแตยังไมเคยมีการเก็บ
ตัวอยางมากอน การเก็บตัวอยางตามการออกแบบดังกลาวจะทําใหทราบรูปแบบของ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของแทนในทุกทิศทางรอบๆ แทน

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา 5-25

5. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

Tetra Tech, Inc. & SKM Thailand

Current

Quadrant ll

Quadrant l

Platform

Quadrant lV

N

250 m
1000 m
Quadrant lll

รูปที่ 5-1 ทีต่ ั้งสถานีตรวจสอบคุณภาพของตะกอนดินตามการออกแบบเต็มรูปแบบ

จตุภาคหลัก (Dominant Quadrants)
กระแสน้ําที่เกิดจากอิทธิพลการขึ้นลงของน้าํ ในอาวไทย จะมีทิศทางการไหลจากทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ไปสูทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยปกติกระแสน้าํ จะมีผลทําให
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากแทนผลิต กระจายตัวอยูในจตุภาคตะวันออกเฉียงใต
และจตุภาคตะวันตกเฉียงเหนือ รอบๆแทนผลิต เมื่อมีการออกแบบการเก็บตัวอยาง
อยางเต็มรูปแบบและสรุปวาการเกิดผลกระทบเปนไปในรูปแบบดังกลาวขางตนแลว
การเก็บตัวอยางของตะกอนหนาดิน
และแผนการเก็บ
จะสามารถจํากัดการ
ดําเนินการใหอยูเฉพาะในสวนของจตุภาคทีส่ ําคัญๆ ได ซึ่งจตุภาคเหลานี้จะเปน
บริเวณที่ จะเกิดผลกระทบมากที่สุด (รูปที่ 5-2) โดยตัวอยางจะถูกเก็บที่ระยะ 250
เมตร และ 1,000 เมตร ในจตุภาคตะวันออกเฉียงใต และจตุภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
เพื่อที่จะตรวจหาผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น จากแทนผลิตในทิศทางการไหลของกระแสน้ํา
หลัก การออกแบบการเก็บตัวอยางในรูปแบบนี้ จะสามารถทําใหทราบถึงผลกระทบที่
เลวรายที่สุดจากแทนหลุมผลิตได
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Current

Quadrant l

N

250 m
1000 m
Quadrant lll

รูปที่ 5-2 ทีต่ ั้งสถานีตรวจสอบคุณภาพของตะกอนดินในจตุภาคหลัก

ลักษณะพื้นฐาน (Baseline Characterization)
การออกแบบการตรวจวัดหาสภาพที่เปนอยูหรือคาพื้นฐานนั้น จะมีขนึ้ เมื่อตองการ
ทราบคุณลักษณะของชั้นตะกอนหนาดินกอนมีการสรางแทนผลิตหรือสิ่งกอสรางอื่นที่
อาจกอใหเกิดผลกระทบ โดยจะออกแบบสําหรับพื้นที่ทถี่ ูกเสนอใหเปนที่ตั้งของแทน
ผลิต และจะประกอบดวย 1 ตัวอยาง จากแตละรัศมีเสนโคงในระยะ 250 เมตร และ
1000 เมตรจากจุดศูนยกลาง (รูปที่ 5-3) โดยทําการเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 8 ตัวอยาง
การออกแบบนีม้ ีพื้นฐานอยูบนสมมุติฐานที่วา องคประกอบหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ตะกอนหนาดิน หรือปจจัยทางชีวภาพ ไมมีการแปรผันตามระยะทางหรือที่ตั้ง
ตัวอยางทั้งหมดจํานวน 8 ตัวอยางจะสามารถนําไปใชในการเปรียบเทียบกับการ
เปลี่ยนแปลงทีอ่ าจเกิดขึ้นในลําดับถัดไปของรัศมีเสนโคง
ในกรณี ที่ มี ก ารสํ า รวจลั ก ษณะพื้ น ฐาน สํ า หรั บ กิ จ กรรมที่ มี ผ ลกระทบน อ ยหรื อ
คอนขางจํากัด จํานวนตัวอยางสามารถลดลงเหลือเพียง 1 ตัวอยาง ในแตละจตุภาค
ที่ระยะ 250 เมตร จากจุดศูนยกลาง ตัวอยางของกิจกรรมเหลานี้ คือ ทุนลอย (เชน
SPM3) ที่โอกาสของการเกิดการรั่วไหลมีนอย การเก็บตัวอยางนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดไดเปนกรณีๆ ไปในขณะที่มีการนําไปปฏิบัติ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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Current

Quadrant ll

Quadrant l

N

Quadrant lV

250 m
1000 m
Quadrant lll

รูปที่ 5-3 ตําแหนงสถานีตรวจสอบคุณภาพของตะกอนดินเพือ่ เปนขอมูลพื้นฐาน

ตําแหนงอางอิง (Reference Sites)
พื้นที่อางอิงจะใชเปนตัวแทนของสภาพพื้นที่ที่ไมไดรับผลกระทบที่อยูในเขตพื้นทีข่ อง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ที่จะไมมีการนําไปใชงาน ไมวาจะในปจจุบันหรือใน
อนาคต ตําแหนงของพื้นที่อางอิงจะถูกเลือกภายใตเงื่อนไขที่วา ตําแหนงนั้นมีความ
เปนไปไดนอยมากในการที่จะไดรับผลกระทบ ไมวาจะในปจจุบันหรือในอนาคตที่จะมี
กิจกรรมนั้นขึ้น ตัวอยางจํานวน 3 ตัวอยาง จะถูกเก็บจากพื้นที่วงกลมที่มี
เสนผาศูนยกลาง 250 เมตร (รูปที่ 5-4) ตัวอยาง 3 ตัวอยาง นี้จะมีปริมาณตัวอยาง
เทากัน ในรัศมีเสนโคงเดียวกันที่แทนผลิตเพื่อที่การเปรียบเทียบทางสถิติ สามารถ
ทํ า ได โ ดยใช ส มมติ ฐ านน อ ยที่ สุ ด เนื่ อ งจากในพื้ น ที่ อ างอิ ง จะถื อ ว า สภาพของชั้ น
ตะกอนหนาดินเปนเนื้อเดียวกัน (homogeneous) ดังนั้น ตัวอยางซ้ําอาจเก็บที่
ตําแหนงที่ตางกันไดบาง
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Current
Quadrant ll

Quadrant l

N

Quadrant lV

250 m

Quadrant lll

รูปที่ 5-4 ทีต่ ั้งของสถานีตรวจวัดเฝาระวังคุณภาพของตะกอนหนาดิน
สําหรับพื้นที่อางอิง

5.2.3 ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในแหลงปลาทองและพื้นที่ใกลเคียง จะ
กระทําทุกๆ 3 ปตอครั้ง ทั้งในแทนผลิตน้ํามันดิบกลางและในแทนหลุมผลิต การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและการสํารวจขอมูลพื้นฐานตางๆ ในอาวไทย
ไดมีการดําเนินการมานานกวา 13 ป การทบทวนขอมูลตางๆ เหลานี้ จะทําให
สามารถระบุถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางชาๆ ในบริเวณโดยรอบแทน
ขุดเจาะได การเปรียบเทียบปริมาณปรอทที่ตกคางในเนื้อเยื่อปลา พบวาไมมีการ
เปลี่ ย นแปลงใดๆ ในช วงเวลาที่ ทํ า การติ ดตามตรวจสอบ คุ ณสมบั ติท างเคมี ข อง
ตะกอนก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในแตละป
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของตะกอน และโครงสรางสังคมของสัตวหนาดิน
คาดวาอาจจะเกิดขึ้นทันทีภายหลังการขุดเจาะ และจะกลับคืนสูสภาพเดิมเมื่อสิ้นสุด
กิจกรรมการขุดเจาะ
สวนการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการระบายน้ําที่ไดจาก
กระบวนการผลิตคาดวาจะเกิดขึ้นอยางชาและตอเนื่อง อยางไรก็ตามไมพบวามีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของคุณสมบัติทางเคมีของตะกอนและโครงสรางสังคม
ของสัตวหนาดินในบริเวณแทนผลิตกลาง
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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การเก็ บ ตั ว อย า งที่ ไ ด นํ า เสนอไว นี้ ได รั บ การออกแบบเพื่ อ ให ส ามารถตรวจสอบ
ผลกระทบที่เกี่ยวของกับแทนขุดเจาะน้ํามันได การออกแบบนี้รวมถึงจํานวนตัวอยาง
ที่เก็บในแตละครั้งที่มากขึ้น ซึ่งมากกวาที่ไดดําเนินการในพื้นที่อื่นๆ ในอาวไทย และ
มีความถี่ในการเก็บตัวอยางเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งจะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมทางทะเลในอาวไทยไดดี
ยิ่งขึ้น
5.2.4 พารามิเตอรที่ตองตรวจวัดในการติดตามตรวจสอบ
พื้นที่และกิจกรรมหลักๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คือการขุดเจาะ
และโคลนขุดเจาะที่แทนหลุมผลิต และน้ําจากกระบวนการผลิตที่ตําแหนงอัดน้ํากลับ
(PLWC)จะไมมีการปลอยทิ้งของเสียประเภทน้ํามันที่เกิดขึ้นจากแทนผลิตน้ํามันดิบ
กลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีของการรั่วไหลของ
น้ํามั น อาจเกิด ขึ้น บางจากสถานที่ เก็ บน้ํ ามั น และการขนถ ายน้ํามัน ที่เ รือ กักเก็ บ
น้ํามันดิบ มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เรือกักเก็บน้ํามันดิบ
จะเป น มาตรการเดี ย วกั บ ที่ กํ า หนดไว ใ นรายงานวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
สําหรับแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 (ยูโนแคล, 2544)
องคประกอบ สถานที่เก็บ จํานวนตัวอยาง ความถี่ในการเก็บตัวอยาง และชนิดของ
การวิเคราะหสําหรับมาตรการติดตามฯ ไดสรุปรวมไวใน ตารางที่ 5-2 และจะกลาวถึง
รายละเอียดในหัวขอตอไป
5.2.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการขุดเจาะ และโคลนขุดเจาะ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงผลกระทบ
การดําเนินงานของแทนขุดเจาะตอตะกอนดิน และเพื่อนําขอมูลดังกลาวไปทํานาย
ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต ซึ่งการเก็บตัวอยางจะเนนเพื่อการประเมินระดับผลกระทบและ
การลดลงของผลกระทบในระยะรอบๆแทน ตัวอยางตะกอนดินจะถูกเก็บเพื่อที่จะ
วิ เ คราะห ห าผลกระทบที่ เ กิ ด จากเศษดิ น หิ น และโคลนจากการขุ ด เจาะที่ แ ท น
หลุมผลิตยอย การตรวจวัดคาพื้นฐาน (baseline)
และการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบจากการดําเนินการ จะมีขึ้นในพื้นที่ตางๆ ดังนี้
 แทนหลุมผลิต จํานวน 2 แทน (ที่ PMD-06 (ซึ่งก็คือพื้นที่ทมี่ ีความเปนไปได
มากที่สุดของแหลงปลาหมึกหมายเลขหก) และที่ REP-01 ในแหลงระนอง)
 จุดอางอิง (YAREF) ที่ 5 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกของแหลงยะลา
ตําแหนงของการเก็บตัวอยาง จะมีการกําหนดใหแนนอนอีกครั้งหลังจากที่มีการ
กําหนดที่ตั้งของแทนหลุมผลิตที่ชัดเจน และกําหนดการของการกอสรางที่แนนอน
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แลว เมื่อ มีการกํ าหนดที่ ตั้ง ของแทน หลุม ผลิ ตที่ชั ดเจน จะมีก ารเก็ บตัวอย างเพื่ อ
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน (Baseline Characterization) โดยเก็บที่แทนหลุมผลิต ในชวง
ตนของการติดตั้งแทนหลุมผลิต (กอนป 2549) หลุม PMD-06 ในบริเวณตอนกลาง
ของแหลงปลาหมึก ถูกระบุใหเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา (รูปที่ 5-5) ซึ่ง
พื้นที่ดังกลาวไมเคยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมมากอน แทนหลุมผลิตใน
ตําแหนงที่ PMD-06 ไดถูกวางแผนที่จะขุดเจาะในชวงปลายป พ.ศ. 2548 (รูปที่ 2-5)
สวนการเก็บตัวอยางพื้นฐานไดกําหนดใหดําเนินการในป พ.ศ.2547 กอนที่จะทําการ
ติดตั้งแทนขุดเจาะ และกอนเริ่มกิจกรรมการขุดเจาะ การตรวจหาคาพื้นฐาน จะทํา
โดยการเก็บตัวอยาง 8 ตัวอยาง ในรัศมีรอบๆ แทนหลุมผลิต (รูปที่ 5-3) ภายหลัง
จากที่ทําการขุดเจาะแลวเสร็จในชวงปลายป พ.ศ.2548 การติดตามตรวจสอบจะ
ดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ (รูปที่ 5-1) ซึ่งจะทําใหสามารถประเมินผลกระทบ
เบื้องตนจากกิจกรรมการขุดเจาะได โดยจะทําการเก็บตัวอยางทุกๆ 3 ป เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของตะกอนดิน
แทนหลุมผลิตที่ 2 จะถูกเลือกจากแทนที่มีกําหนดการจะกอสราง ในระยะเวลา 5-6 ป
หลังจากโครงการในระยะที่ 2 เริ่มขึ้น และตั้งอยูในแหลงระนองตะวันออก เชน REP01 (รูปที่ 5-5) แทนนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดจากโครงการในเขตดานตะวันตก
ของโครงการแทนผลิตน้ํามันดิบกลางแหลงปลาทองระยะที่ 2 ถาพื้นที่ดังกลาว
สามารถถูกกําหนดขึ้นลวงหนาเปนระยะเวลานานพอสมควร จะสามารถทําการเก็บ
ขอมูลพื้นฐานไดถึง 2 รอบ ซึ่งถาเปนเชนนั้นก็จะสามารถนํามาประเมินหาคาความ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ของตะกอนดิน และสามารถนําไปใชในการคาดการณ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการกอสราง และการดําเนินการของแทนผลิต การ
ตรวจวัดลักษณะพื้นฐานสําหรับตะกอนดิน จะทําโดยการเก็บตัวอยาง 8 ตัวอยาง ใน
รัศมีรอบๆ แทนหลุมผลิต (รูปที่ 5-3) ภายหลังจากเสร็จสิ้นการขุดเจาะ การติดตาม
ตรวจสอบจะดําเนินการแบบเต็มรูปแบบ (รูปที่ 5-1) ทุกๆ ระยะเวลา 3 ป เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของตะกอนดิน
ตัวอยาง 3 ตัวอยาง (รูปที่ 5-4) จะถูกเก็บที่ตําแหนงอางอิง (YAREF) เพื่อที่จะใชใน
การเปรียบเทียบกับขอมูลทางดานเคมีของตะกอนดินของแทนหลุมผลิต จากการ
ทบทวนข อมูล ที่มีอ ยูใ นปจ จุบัน จากพื้นที่ อางอิง ในเขตพื้ นที่ข องบริษั ทฯ พบว า 3
ตัวอยางนี้ พอเพียงที่จะใชในการตรวจหาคุณลักษณะทางเคมีของตะกอนดินที่พื้นที่
อางอิง และเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการตรวจหาคาที่เปลี่ยนไปจากคาที่มีอยูเดิม
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ความถี่ในการเก็บตัวอยาง คือ ทุกๆ 3 ป ซึ่งเปนวิธีการเดียวกับที่บริษัทยูโนแคล
ไทยแลนด จํากัด ใชอยูสําหรับแทนผลิตอื่นๆ

รูปที่ 5-5 พื้นทีต่ ดิ ตามตรวจสอบสําหรับโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
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ตารางที่ 5-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหลงกําเนิด
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

พารามิเตอร
ที่ตรวจวัด
ปริมาณน้ําทั้งหมด
ปริมาณที่อัดกลับลงหลุม
ปริมาณที่บําบัด

น้ําจาก
กระบวนการ
ผลิต

ปริมาณสารปนเปอ น

แทน PLOCPP2
แทน PLOCPP2
แทน PLCPP
แทน PLCPP ที่ sump
caisson

ตะกอนดิน

ในบริเวณรอบๆ พื้นที่อัด
กลับ (PLWC) (ดูรูปที่ 5-1)

การสะสมสารพิษของปลา

ในบริเวณรอบๆ พื้นที่อัด
กลับ (PLWC)

วิธีการ เก็บ
ตัวอยาง

ความถี่ในการตรวจวัด

Flow meter
Flow meter
Flow meter

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวันเมื่อมีการบําบัด

รายงานสรุปผลประจําเดือน
โดยแสดงผลการตรวจวัด
รายวัน

1

Grab sample

เดือนละครั้งเมื่อมีการบําบัด

Total Hg, Total As, TPH

24

0.1 m2 Van
Veen grab

ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป

Fish traps

ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป

Fish traps

ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป

ในบริเวณรอบๆ แทนหลุม
ผลิตระยะที่ 2 (PMD-06)
แทนหลุมผลิตระยะที่ 2
(PMD-06 และ REP-01)

24 ในแตละแทน
หลุมผลิต

0.1-m2 Van
Veen grab

ขอมูลพื้นฐาน (8 ตัวอยาง)
และทุกๆ 3 ป

พื้นที่อางอิง (YAREF)

3

0.1-m2 Van
Veen Grab

ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป

เศษหินและเศษโคลนจากการ
ขุดเจาะ

บนแทนขุดเจาะ
PMD-06 และ EYD-03

Grab sample

1 ครั้ง หลังการขุดเจาะ

SOC

บนแทนขุดเจาะ

1 ตัวอยางในแต
ละแทน
7 ตัวอยาง ตอ
วัน

Grab sample

ทุกวัน

ตะกอนดิน

PLEM (Oil Export;
ชื่อเดิม SPM3)

0.1-m2 Van
Veen grab
sampler

ขอมูลพื้นฐานและทุกๆ 3 ป

การขุดเจาะ

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
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ดัชนีที่วิเคราะห
และรายงาน

ตรวจวัดตอเนื่อง
ตรวจวัดตอเนื่อง
ตรวจวัดตอเนื่อง

ทั้งหมด 40 ตัว,
ชนิดละ 20 ตัว
จํานวน 2 ชนิด
ทั้งหมด 40 ตัว,
ชนิดละ 20 ตัว
จํานวน 2 ชนิด

ตะกอนดิน

การกักเก็บ
และการ
ขนถาย

จํานวน
ตัวอยาง

สถานีตรวจวัด

4
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Grain size, TOC, TPH,
Total Hg, Total As
จําแนกชนิด วัดความยาว
น้ําหนัก ปรอทในเนื้อเยื่อ
ปลา
จําแนกชนิด วัดความยาว
น้ําหนัก ปรอทในเนื้อเยื่อ
ปลา
Grain size, TOC, TPH,
Total Hg, Total As, ความ
หนาที่สะสมอยู
Grain size, TOC, TPH,
Total Hg, Total As, ความ
หนาที่สะสมอยุ
รายงานสรุปผลการทดสอบ
น้ําชะ
รายงานสรุปผลการทดสอบ
หลังจากสิ้นสุดการขุดเจาะ
Grain size, TOC, TPH,
Total Hg, Total As, ความ
หนาที่สะสมอยู

คาใชจาย
โดยประมาณ ($US)
อยูในงบประมาณ
การปฏิบัติการ
$30,000/ป
$40,000
$60,000
$60,000

$100,000

$4,500
อยูในงบประมาณ
การปฏิบัติการ
$6,000
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ตัวอยางตะกอนดินจะนํามาวิเคราะหคาตางๆ ดังนี้
 ลักษณะการกระจายตัวของตะกอน (Grain size distribution)
 ปริมาณปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด (Total petroleum hydrocarbon
(TPH))
 ปริมาณสารอินทรียคารบอนทัง้ หมด (Total organic carbon (TOC))
 โลหะปริมาณนอย (ปรอทและสารหนู)
 ความหนาสะสมของเศษวัสดุที่เหลือจากการขุดเจาะ
ตัวอยางจะถูกเก็บดวย Van Veen grab sampler ขนาด 0.1 ตารางเมตร ตะกอน
ตัวอยางสําหรับการวิเคราะหทางกายภาพและทางเคมีจะเปนตัวอยางในสวนของ
ตะกอนดิ น ที่ อ ยู ใ นชั้ น 2
เซนติ เ มตรแรกจากด า นบนของตั ว อย า งที่ เ ก็ บ ได
นอกจากนั้น จะมีการแยกเก็บแกนกลางของตะกอนตัวอยางออกมา โดยใชหลอดเก็บ
ตัวอยางที่เปนแกวหรือพลาสติก (Undisturbed Sediment) ซึ่งตัวอยางนี้จะนํามาใช
ในการวัดหาชั้นความหนาสะสมเศษวัสดุจากการขุดเจาะ จากการดูที่คุณสมบัติที่เห็น
ไดชัดเจน เชน สีหรือความแตกตางของขนาดของตะกอน
5.2.6 การติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการขุดเจาะที่มีตอสัตวหนาดิน
การติ ด ตามตรวจสอบสั ต ว ห น า ดิ น มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น ผลกระทบต อ สั ต ว
หนาดิน ขอมูลดังกลาวจะนําไปใชรวมกับขอมูลตะกอนดินเพื่อวิเคราะหสาเหตุที่ทําให
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงสั ง คมสั ต ว ห น า ดิ น รายงานการศึ ก ษาก อ นหน า นี้ ได มี ก าร
พยายามที่จะประเมินสภาพสังคมสัตวหนาดินบริเวณแทนหลุมผลิต (Battelle, 1994;
Tetra Tech, 2000) ผลการศึกษาไดขอสังเกตวา ผลกระทบเกิดขึ้นจากแทนหลุมผลิต
อยูในระยะ 50 เมตร ถึง 100 เมตร จากแทน โดยเกิดจากการรวมตัวกันของตะกอน
ดินขนาดตางๆ (grain size) และคาความเขมขนของโลหะและ TPH อยางไรก็ตาม
การเก็บตัวอยางไดทําขึ้นในชวงที่มีการติดตั้งแทนหลุมผลิตไดระยะเวลาหนึ่ง และได
มีการระบายมลพิษลงสูทะเล เพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในชวงเริ่มตนของการ
ขุดเจาะไมไดมีการประเมิน
ตามข อ บั ง คั บ ในนโยบายความปลอดภั ย ของบริ ษั ท ยู โ นแคลไทยแลนด จํ า กั ด
แผนการเก็บตัวอยางอาจไมสามารถตรวจสอบผลกระทบอันเนื่องมาจากแทนขุดเจาะ
ตอสังคมสัตวหนาดิน และบรรลุวัตถุประสงคของการติดตามตรวจสอบสังคมสัตวหนา
ดินได โดยทั่วไปผลกระทบจากแทนขุดเจาะจะพิจารณาในระยะ 100 เมตร จากแทน
ขุดเจาะ การเก็บตัวอยางในแทนขุดเจาะอื่นๆ ในอาวไทยที่ผานมา ไมพบผลกระทบ
อันเนื่องมาจากแทนขุดเจาะตอโครงสรางทางสังคมของตัวอยางที่เก็บรวบรวมได ใน
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ระยะ 250 เมตร และหางออกไปจากแทนขุดเจาะ ดังนั้นการเก็บตัวอยางสัตว
หนาดินจึงไมไดกําหนดไวในมาตรการติดตามตรวจสอบของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบ
แหลงปลาทองระยะที่ 2 นี้
การติดตามตรวจสอบน้ําที่ไดจากกระบวนการผลิต

5.2.7

การติดตามตรวจสอบผลกระทบของการอัดกลับน้ําจากกระบวนการผลิต
ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่สําคัญของการอัดน้ําจากกระบวนการผลิตกลับ
ณ บริเวณที่มีการอัดน้ํากลับ และตะกอนรอบๆ พื้นที่อัดน้ํากลับ และเนื้อเยื่อของปลา
ที่อาศัยในบริเวณใกลเคียงพื้นที่ดังกลาวนั้น จะถูกตรวจสอบเพื่อยืนยันวาไมไดรับ
ผลกระทบจากการอัดน้ํากลับ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบจาการระบายน้ําจากการผลิตลงสูท ะเล
ในกรณีที่ไมสามารถอัดน้ําที่เกิดขึ้นทั้งหมดกลับสูชั้นใตดินได น้ําจะถูกบําบัดกอน
ระบายลงสูทะเล โดยจะมีการตรวจวัดปริมาณน้ําที่ระบายออกโดยเฉลี่ยในแตละวัน
การตรวจวัดและความถี่ไดนําเสนอไวแลวในตารางที่ 5-2
5.2.8 การติดตามตรวจสอบผลกระทบของน้ําจากกระบวนการผลิตตอตะกอนดิน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงผลกระทบจาก
การดําเนินงานของแทนขุดเจาะตอตะกอนดิน และเพื่อนําขอมูลดังกลาวไปทํานาย
ผลกระทบต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ซึ่ ง การเก็ บ ตั ว อย า งจะเน น เพื่ อ การประเมิ น ระดั บ
ผลกระทบและการลดลงของผลกระทบในระยะรอบๆ แทน ถึงแมจะมีการคาดวาปรอท
สารหนู หรือ TPH จากน้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่อัดกลับเขาไปในหลุม จะไมเล็ด
ลอดออกสูสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม ไดมีวางแผนการเก็บตัวอยางตะกอนดินในบริเวณที่
มีการอัดน้ํากลับ (PLWC) เพื่อที่จะพิสูจนสมมติฐานดังกลาว รูปแบบของการกระจายตัว
ของมลพิษสามารถทําไดจากการเก็บตัวอยางตะกอนดินและตรวจวัดคาขนาดตะกอน
ปริมาณสารอินทรียคารบอนทั้งหมด (TOC) ปรอท (total mercury) สารหนู (total
arsenic) และ ปริมาณปโตรเลียมไฮโดรคารบอนทั้งหมด (TPH)
การเก็บตัวอยางบริเวณพื้นที่อัดน้ํากลับจะกระทําเต็มรูปแบบตามที่แสดงในรูปที่ 5-1
เนื่องจากบริเวณที่มีการอัดน้ํากลับเปนพื้นที่ที่ตั้งเดิมของแทนหลุมผลิตกาซ การ
ตรวจวั ด สภาพพื้ น ฐานของพื้ น ที่ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการตรวจสอบถึ ง
ผลกระทบของการอัดน้ํากลับ การที่พื้นที่อัดน้ํากลับไดรับผลกระทบจากการกอสราง
และดํ า เนิ น การของแท น หลุ ม ผลิ ต มาก อ นแล ว จึ ง ไม ส ามารถที่ จ ะตรวจวั ด สภาพ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนดจํากัด
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พื้นฐานที่แทจริงของพื้นที่นี้ได ดังนั้น การตรวจวัดผลกระทบของกิจกรรมในการ
อัดน้ํากลับ
จะประเมินโดยใชสภาพปจจุบันในการอางอิงเทานั้น สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงไปของสภาวะดั้งเดิมในบริเวณที่อัดน้ํากลับนั้น สามารถใชเปนตัวบงชี้/
ชี้วัดถึงการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ การติดตามตรวจสอบในชวงดําเนินการของ
โครงการในช วงแรกนั้ น จะกระทํ าอย างเต็ ม รูป แบบ จากนั้ น อาจมี ก ารลดจํา นวน
ตัวอยางภายหลัง ทราบผลจากการติดตามตรวจสอบครั้งแรกและพิจารณาแลวพบวา
สามารถจํากัดจํานวนตัวอยางลงได
การเก็บตัวอยางจะเก็บทุกๆ 3 ป โดยใชเครื่องเก็บตัวอยางแบบ Van Veen grab
sampler ขนาด 0.1 ตารางเมตร ตะกอนทีน่ ําไปวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและเคมี
จะเก็บจากตัวอยางตะกอนดินจากสวนผิวดานบนลงมา 2 เซนติเมตร
5.2.9 การติดตามตรวจสอบผลกระทบของน้ําจากกระบวนการผลิตตอปลา
การศึกษาเกี่ยวกับปรอทในอาวไทยที่ผานมานั้น สรุปไดวา ปลาเปนตัวกลางที่สําคัญ
ที่สุดของการนําปรอทเขาสูมนุษย ในการตรวจสอบการสะสมของปรอทในเนื้อเยื่อ
ของปลา จึงมีการเก็บตัวอยางปลาจากบริเวณแทนผลิตน้ํามันกลางแหลงปลาทอง
ระยะที่ 2 (PLOCPP2) บริเวณที่อัดน้ํากลับ (PLWC) และที่แทนหลุมผลิต (PMD-06)
มาตรวจสอบ
ไดเคยมีการเก็บตัวอยางปลาที่แทนผลิตกาซธรรมชาติกลางแหลงปลาทอง (PLCPP)
โดยในป 2546 เก็บตัวอยางปลาจํานวน 30 ตัว ป 2543 เก็บตัวอยางปลาจํานวน 43
ตัว และในป 2540 เก็บตัวอยางปลาจํานวน 18 ตัว และการเก็บตัวอยางปลาในครั้งนี้
จะคลายคลึงกับที่บริษัท Battelle และ Tetra Tech เคยทํามากอนเมื่อสิบปที่ผานมา
โดยการใชลอบดักปลา (Fish traps) ขนาด 1.0 x 1.0 x 1.5 เมตร วางอยูที่พื้น
ทองทะเลเพื่อดักจับปลาในบริเวณรอบศูนยปลาทอง และบริเวณแทนหลุมผลิตยอย
ตางๆ การสํารวจที่ผานมาในบริเวณพื้นทีข่ องบริษัทฯ มีจํานวนปลาที่ทําการเก็บ
ตัวอยางมากกวา 600 ตัวแลว คาดวาปลาที่อาศัยอยูบริเวณผิวดินใกลกับทองทะเล
นั้นจะไมยายถิน่ ไปในระยะไกลนัก
แตจะหากินอยูใกลกับโครงสรางของแทนและ
แหลงอาหาร บริเวณพื้นผิวของขาแทนผลิตและทอลําเลียงนั้นมีความเหมาะสมในการ
เปนแหลงที่อยูข องปลาหลายชนิด รวมถึงกุง หอย และสิ่งมีชีวิตอื่น จึงพบวามีความ
หนาแนนของประชากรปลาบริเวณรอบแทนผลิตมากกวาบริเวณอื่น สวนปลาซึ่งมัก
อาศัยในระดับความลึกปานกลางและใกลผิวน้ํา ก็พบวามาอาศัยอยูใกลบริเวณแทน
หลุมผลิตเชนกัน อยางไรก็ตาม ปลาซึ่งมักอาศัยในระดับความลึกปานกลางและใกล
ผิวน้ํานั้นมักจะเคลื่อนยายถิน่ ฐานหรือวายไปในระยะที่ไกลกวาปลาที่อาศัยอยูบริเวณ
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ผิวดิน ดังนั้น ปลาผิวดินจึงเปนตัวชี้วัดถึงผลกระทบของน้ําที่ระบายจากกระบวนการ
ผลิตไดดีกวา
ชนิดของปลาทีพ่ บมากที่สุดจํานวน 12 ชนิด ซึ่งไดจากการสํารวจที่ผานมา ไดแสดง
ไวในตารางที่ 5-3 คาดวาชนิดของปลาเหลานี้จะพบไดมากที่สุดในลอบดักปลาไม
เพียงแตในบริเวณแหลงปลาทองเทานั้น แตยังรวมถึงแหลงเอราวัณ แหลงสตูล แหลง
ฟูนาน และแหลงไพลินดวย
ตารางที่ 5-3 ชนิดของปลาที่พบมากที่สดุ ในบริเวณอาวไทยตอนกลางที่สํารวจโดย
ใชลอบดักปลา ในการศึกษาที่ผานมา
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

ปลาเกาจุดน้ําตาล Orange-spotted grouper

Epinephelus coioides

ปลาเกาบั้งแดง Brown-banded grouper

Cephalopholis pachycentron

ปลากะพงแดงขางแถบ Brownstripe snapper

Lutjanus lutjanus

ปลากะพงแดงสั้นหางปาน Rosy red snapper

Lutjanus malabaricus

ปลากะพงแดงเกล็ดหาง John’s snapper

Lutjanus johni

ปลากะพงเหลืองหาเสน Five-lined snapper

Lutjanus spinatus

One spot snapper

Lutjanus monostigma

ปลากะพงแดงหนาตั้ง Emperor red snapper

Lutjanus sebae

Starry pigface bream

Lethrinus lentjan

ปลาสรอยนกเขาทะเล Painted sweetlip

Diagramma pictum

ปลาชอนทะเล Cobia

Rachycentron canadum

ปลากลวยทองแดง Redbelly fusilier

Caesio cuning

ปลาหางกิ่วหมอ Bigeye trevally

Caranx sexfasciatus

ชนิดของปลาทีจ่ ะตรวจสอบนั้นไดถูกกําหนดไวตามผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2540 และ ป พ.ศ. 2543 โดยเลือกติดตามตรวจสอบปลา 2
ชนิด ไดแก ปลาเกาจุดน้ําตาล (Orange-spotted grouper) (Epinephelus coioides)
และปลากะพงแดงขางแถบ (Brownstripe snapper) (Lutjanus lutjanus) และ
กําหนดใหมีการเก็บตัวอยางทุกๆ 3 ป ซึ่งในแตละแทนนัน้ จะเก็บตัวอยางปลา 2 ชนิด
ดังกลาวจํานวน 20-40 ตัว จํานวนของปลาที่จับไดจะขึ้นอยูกับปริมาณปลาที่สามารถ
จับได ในชวงป พ.ศ. 2546 นั้น ปลาที่จับไดมีปริมาณต่ํากวาปกอนๆ มาก ถึงแมวา
จํานวนของลอบดักปลาที่ใชจะมากกวาถึง 2 เทา ปลาแตละตัวจะถูกนํามาคัดแยก
บริษัทยูโนแคลไทยแลนดจํากัด
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ชนิด วัดขนาดและชั่งน้ําหนัก จากนั้นจะตัดเนื้อเยื่อของปลาแตละตัวมาเพื่อวิเคราะห
หาปริมาณปรอททั้งหมด
5.2.10 การติดตามตรวจสอบผลกระทบของน้ําจากกระบวนการผลิตตอสัตวหนาดิน
วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนการติ ด ตามตรวจสอบชุ ม ชนสั ต ว ห น า ดิ น เพื่ อ ตรวจสอบ
ผลกระทบจากการระบายน้ําจากหลุมผลิตและแทนผลิตที่มีตอโครงสรางชุมชนสัตว
หนาดิน ผลที่ไดอาจนํามาวิเคราะหรวมกับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
ตะกอนเพื่อหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของชุมชนสัตวหนาดิน การศึกษาที่ผานมาได
ประเมิน สภาพของชุมชนสั ตวหนาดิ นในบริเ วณหลุม ผลิตและแทนผลิต (Battelle,
1994; Tetra Tech, 2000; Tetra Tech, 2003) โดยสังเกตผลกระทบที่เกี่ยวของ
ภายในรัศมี 50 เมตร ถึง 100 เมตร โดยพิจารณาขนาดของตะกอน (grain size)
ความเขมขนของโลหะและ TPH การเก็บตัวอยางไดดําเนินการภายหลังจากการ
ติ ด ตั้ ง แท น ไปแล ว ช ว งหนึ่ ง และได มี ก ารระบายน้ํ า ทิ้ ง แล ว ดั ง นั้ น จึ ง ไม ส ามารถ
ประเมินผลกระทบในชวงกอนที่จะมีแทนได
โดยทั่วไปการตรวจสอบผลกระทบจากแทนจะดําเนินการภายในระยะ 100 เมตรจาก
แทน แตทั้งนี้การเก็บตัวอยางที่ผานมาในบริเวณแทนอื่นๆ ที่อยูในอาวไทยตอนกลาง
ไมพบผลกระทบจากแทนที่มีตอโครงสรางชุมชนของตัวอยางที่เก็บจากระยะ 250
เมตรขึ้นไป ดังนั้นจึงไมมีการกําหนดมาตรการเก็บตัวอยางสัตวหนาดินในแผนการ
ติดตามตรวจสอบของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2 นี้
5.2.11 การติดตามตรวจสอบผลกระทบของน้ําจากกระบวนการผลิตตอเนื้อเยื่อของ
สัตวหนาดิน
วัตถุประสงคของแผนการติดตามตรวจสอบเนื้อเยื่อของสัตวหนาดิน เพื่อประเมินผล
กระทบสะสมทางชีวภาพของปรอทและสารหนูที่มีตอสิ่งมีชีวิตหนาดิน ซึ่งเปนอาหาร
ของปลาหรือผูลาในระดับที่สูงขึ้นไปในหวงโซอาหาร การเก็บตัวอยางที่ผานมาใน
แหลงปลาทองและแหลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ความเขมขนในเนื้อเนื้อเยื่อของสัตว
หนาดินไมใชตัวบงชี้ที่ดีที่จะแสดงถึงผลกระทบจากแทนได นอกจากนี้การตรวจวัด
การสะสมในสิ่งมีชีวิต (Bioaccumulation) ที่ระดับความเขมขนตะกอนดินที่ต่ําก็
สามารถทําไดอยางจํากัด จึงไมมีการกําหนดมาตรการในการตรวจสอบเนื้อเยื่อสัตว
หนาดินในแผนการติดตามตรวจสอบของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง
ระยะที่ 2
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5.2.12 การติดตามตรวจสอบผลกระทบของการกักเก็บและการขนถายน้ํามันดิบ
จากการดํ า เนิ น งานในอดี ต ของอุ ต สาหกรรม พบว า มี ก ารหกรั่ ว ไหลของน้ํ า มั น ที่
เกี่ยวเนื่องกับการลําเลียงทางทอและการขนถายสูเรือนอกชายฝง ซึ่งมักทําใหเกิดการ
แพรกระจายของปโตรเลียมจํานวนมากลงสูสิ่งแวดลอม ไดมีการเก็บตัวอยางตะกอน
ดินจาก 4 บริเวณใกลกับทุนผูกลอยน้ําที่ 3 (SPM3) เพื่อเปนขอมูลขั้นพื้นฐานตามที่
ได ร ายงานไว ใ นรายงานการวิ เคราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มของโครงการพั ฒ นา
น้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 1 นอกจากนี้ไดมีการเสนอใหเก็บตัวอยางตะกอนดิน
เพิ่มเติมทุกๆ 3 ป ที่บริเวณทุนผูกลอยน้ําที่ 3 (SPM3) พารามิเตอรที่ทําการตรวจวัด
ไดแก ขนาดตะกอน, TPH, TOC, ปรอททั้งหมด และสารหนูทั้งหมด และการ
เปรียบเทียบคาพารามิเตอรเหลานี้ตามชวงเวลาจะสามารถบอกไดถึงผลกระทบตอ
ตะกอนดินหากมีการรั่วไหลของน้ํามันขนาดเล็กจากการขนถายของเรือกักเก็บและ
เรือขนสงน้ํามันดิบ
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหตัวอยางตะกอนดินที่เก็บจากจุดอางอิงในแหลงยะลา
(YAREF) สําหรับศึกษาเปรียบเทียบการกระจายตัวของเศษดิน หินและน้ําโคลนจาก
การขุดเจาะ สามารถใชเปนขอมูลอางอิงเพื่อตรวจหาความเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
ตะกอนดินบริเวณทุนผูกลอยน้ําที่ 3 (SPM3) ไดเชนกัน
5.2.13 การติดตามตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําชะจากเศษดิน หิน และน้ําโคลนจาก
การขุดเจาะ
บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ไดวางแผนที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของ
น้ําชะจากเศษวัสดุจากการขุดเจาะและของเหลวสังเคราะหที่เก็บมาจากเรือขุดเจาะ
บริเวณหลุมผลิต 2 หลุมของโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ผล
จากการตรวจสอบนี้จะเปนขอมูลสนับสนุนผลการทดสอบการเปนพิษโดยเฉียบพลัน
(Acute chemical test) ซึ่งพบวาสวนผสมระหวางเศษวัสดุจากการขุดเจาะและ
ของเหลวขุดเจาะไมเปนวัตถุอันตราย
การเก็บตัวอยางเศษวัสดุจากการขุดเจาะ จะเก็บจากการขุดเจาะครั้งแรกบริเวณ
EYD-03 (YAWC) ซึ่งกําหนดไวในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 และจากหลุมที่สอง
บริเวณ PMD-06 (PMWH)กําหนดไวในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ผลจากการ
ตรวจสอบน้ําชะ จะส งใหกับ สํานัก งานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม (สผ.)
และใชเปนเอกสารอางอิงตามความเหมาะสมสําหรับการ
ดําเนินงานในอนาคต
บริษัทยูโนแคลไทยแลนดจํากัด
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5.2.14 การประเมินประสิทธิภาพของมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เสนอในตารางที่ 5-2 นั้น มีความ
เพี ย งพอและเหมาะสมสํ า หรั บ การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
กิจกรรมการผลิตน้ํามันในโครงการพัฒนาน้ํามันดิบแหลงปลาทอง ระยะที่ 2 ซึ่ง
กิจกรรมการติดตามตรวจสอบที่เสนอไว สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระยะ
ยาวของสภาพสิ่งแวดลอม บริเวณพื้นที่อัดน้ํากลับและแทนหลุมผลิตไดอยางเพียงพอ
และมาตรการที่เสนอทั้งหมดสามารถปฏิบัติไดจริง
อยางไรก็ตาม เนื่องจากตําแหนงของ PLOCPP 2 ตั้งอยูใกลกับ PLOCPP และ
PLCPP มาก อาจทําใหการติดตามตรวจสอบที่ดําเนินการอยูกอนที่โครงการฯ
ระยะที่ 2 จะเกิดขึ้น ไมสามารถทําไดภายหลังจากการติดตั้งแทนผลิตใหม นั่นคือ
ตําแหนงเก็บตัวอยางน้ําและตะกอนดินบางจุดอยูใกลกับแทนผลิตใหมมากเกินไป
ดังนั้นจึงอาจเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตามตรวจสอบ โดยการพิจารณาวาจุดเก็บ
ตัวอยางใดที่ไมสามารถดําเนินการไดอีกตอไป นอกจากนี้ ในการติดตามตรวจสอบ
แตละครั้ง จะทํ าให ไดขอ มูลของดัช นีที่ตรวจวัดในตัวอยางน้ํ าและตะกอนดิ นมาก
ยิ่ ง ขึ้ น การทบทวนข อ มู ล ดั ง กล า ว อาจเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบได โดยอาจพิจารณาลดความถี่ในการเก็บตัวอยางและการวิเคราะหดัชนี
บางตัวลง เชน ความถี่ในการเก็บตัวอยางน้ําทะเล จากทุกๆ 3 ป เพิ่มระยะหางเปน
ทุกๆ 6 ป และลดการตรวจวัดดัชนีบางตัวในตัวอยางตะกอนดินลง เชน นิกเกิลและ
โครเมียม เปนตน
สําหรับประโยชนของการตรวจสอบปริมาณปรอทในเนื้อเยื่อของสัตวหนาดินยังอยูใน
ระหวางการประเมิน ซึ่งจนถึงปจจุบันยังไมพบขอมูลที่มีประโยชน เนื่องจากสัตวหนา
ดินเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก และอาจเปนไปไดวาปริมาณปรอทที่ติดกับตะกอนซึ่ง
อยูในสัตวเหลานี้มีคาสูงกวาปริมาณที่พบในเนื้อเยื่อมาก ดังนั้น ความนาเชื่อถือของ
การตรวจสอบนี้จึงไมแนนอน
สิ่งเหลานี้เปนประเด็นหลักที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการติดตาม
ตรวจสอบที่เสนอและดําเนินการอยู ณ บริเวณแหลงปลาทอง อยางไรก็ตาม แผนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ระยะที่ 2 ที่นําเสนอมานี้ ยังคง
มีความเพียงพอและเหมาะสมตอการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่อาจ
เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตน้ํามันของโครงการฯ ระยะที่ 2 นี้
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โครงการพัฒนาน้าํ มันดิบแหลงปลาทองระยะที่ 2
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
พฤศจิกายน 2547

