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คุณสมบัตขิ องน้ ามันดิบทีไ่ ด้จากแหล่งวาสนา
ปริมาณน้ าจากกระบวนการผลิตของแหล่งกักเก็บปิ โตรเลียมในแหล่งวาสนา (Wassana)
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ในระยะผลิตปิ โตรเลียมของโครงการฯ
ขอบเขตการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการผลิ ต ปิ โตรเ ลี ย ม ของ
คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัล ฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย
หมายเลข G10/48 ในระยะผลิตปิ โตรลียม
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วิธกี ารวิเคราะห์ตวั อย่างคุณภาพตะกอนพื้นทะเล และระยะเวลาเก็บรักษาตัวอย่าง
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เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตวั อย่างแพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน และสัตว์น้ าวัยอ่อน
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3.7.1-1

ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้ าจากกระบวนการผลิต โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ยี
(กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48
ในระยะผลิตปิ โตรเลียม เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
ตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทะเลก่อ นดาเนินกิจกรรมโครงการฯ (Baseline) และระยะ
ผลิตปิ โตรเลียม โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด
แหล่งวาสนา แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48
ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพตะกอนพื้นท้องทะเลก่อนดาเนินกิจกรรมโครงการฯ
(Baseline) และระยะผลิตปิ โตรเลียม โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ
ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา แปลงสารวจ ในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48
ตารางเปรีย บเทีย บขนาดและการกระจายตัว ของอนุ ภ าคตะกอนพื้ น ท้อ งทะเลก่อ นดาเนิ น
กิจกรรมโครงการฯ (Baseline) และระยะผลิตปิ โตรเลียม โครงการผลิต ปิ โตรเลียม ของคริส
เอ็ น เนอร์ยี่ (กัล ฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิ ม ิเต็ ด แหล่ ง วาสนาแปลงส ารวจ ในทะเลอ่ าวไทย
หมายเลข G10/48

3-22

3.3-1

3.7.2-1

3.7.3-1

3.7.3-2

VI

3-3

3-11

3-27

3-37

3-38

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้ า
ตารางที่
3.7.4.1-1 ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชก่อนดาเนินกิจกรรมโครงการฯ (Baseline)
และระยะผลิตปิ โตรเลียม โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์)
ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48
3.7.4.1-2 ตารางผลการวิเคราะห์แพลงก์ต อนสัต ว์ก่อนดาเนินกิจกรรมโครงการฯ (Baseline) และระยะ
ผลิตปิ โตรเลียม โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด
แหล่งวาสนา แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48
3.7.5-2 ตารางผลการวิเคราะห์สตั ว์น้ าวัยอ่อนก่อนดาเนินกิจกรรมโครงการฯ (Baseline) และระยะผลิต
ปิ โตรเลีย ม โครงการผลิต ปิ โตรเลีย ม ของคริส เอ็น เนอร์ยี่ (กัล ฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิม ิเต็ ด
แหล่งวาสนา แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48
3.7.6-1 ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สตั ว์หน้าดินก่อนดาเนินกิจกรรมโครงการฯ (Baseline) และ
ระยะผลิตปิ โตรเลีย ม โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็น เนอร์ยี่ (กัล ฟ์ ออฟ ไทยแลนด์)
ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48

VII

3-41

3-46

3-49

3-52

สารบัญรูป
หน้ า
รูปที่
1.4.2-1
1.5-1
1.5.1-1
1.5.3-1
1.5.3-2
1.6.1-1
1.6.4-2
1.6.5-1
1.6.5-2
1.6.5-3
1.6.5-4
3.7.2-1

แผนทีแ่ สดงพื้นทีผ่ ลิตปิ โตรเลียมวาสนา แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48
องค์ประกอบในภาพรวมของสิง่ ติดตัง้ ในกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม
ภาพตัวอย่างแสดงองค์ประกอบของแท่นผลิต
เรือกักเก็บปิ โตรเลียม Rubicon Vantage
รูปแสดงตัว อย่ างทุ่ น ผูก เรือ และระบบการผู ก ยึด เรือ กักเก็บปิ โตรเลี ย มเข้ากับ ทุ่ น ยึด แบบ
ตาแหน่งเดียว
ผังกระบวนการผลิตปิ โตรเลียมบนแท่นผลิตของโครงการฯ และขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบ
ภาพรวมของการจัดการของเสียของโครงการฯ
แผนผังโครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคริสเอ็นเนอร์ยี่
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ขันตอนการรายงานเหตุ
้
การณ์และการปฏิบตั กิ ารตอบสนองต่อการรั ่วไหล
ระยะในการแจ้งเตือน กรณีเกิดพายุไต้ฝนุ่
แผนผังแสดงขันตอนการตั
้
ดสินใจ เพื่อพิจารณาระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ไม่ปกติ
ตาแหน่ งสถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพสิง่ แวดล้อม โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็น เนอร์ยี่
(กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48

VIII

1-5
1-6
1-7
1-9
1-10
1-15
1-24
1-29
1-32
1-38
1-40
3-24

สารบัญภาพถ่าย
หน้ า
ภาพถ่ายที่
2.2-1
2.2-2
2.2-3
2.2-4
2.2-5
2.2-6
2.2-7
2.2-8
2.2-9
2.2-10
2.2-11
2.2-12
2.2-13
2.2-14
2.2-15
2.2-16
2.2-17
2.2-18
2.2-19
2.2-20
2.2-21
2.2-22
2.2-23
2.2-24
2.2-25
2.2-26
2.2-27
2.2-28

แท่นผลิต (MOPU)
ระบบเผาก๊าซ
Sewage Treatment System
Oil Water Separator
ภาชนะบรรจุน้ ามันที่ใช้แล้ว และของเสียที่ปนเปื้ อนน้ ามันพร้อมป้ ายบ่งชี้
Chemical/Oil Spill Response Equipment
ดาดฟ้ าบริเวณทีม่ กี ารปฏิบตั งิ าน
เครื่องย่อยเศษอาหาร
ภาชนะจัดเก็บของเสียและป้ ายประชาสัมพันธ์
ระบบอัดกลับน้ า
เรือสนับสนุน
สัญญาณไฟระบุตาแหน่ง
อุปกรณ์เตือนภัยในการเดินเรือ เรดาร์และเครือ่ งมือสื่อสาร
รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์สารเคมีทมี่ ผี า้ ใบทีม่ ดิ ชิดเพื่อป้ องกันการตกหล่น
คันกันบริ
้ เวณพื้นที่ปฏิบตั งิ าน
ถาดรองรับด้านล่างของอุปกรณ์ และภาชนะบรรจุสารเคมี/น้ ามัน
พื้นทีจ่ ดั เก็บสารเคมี เชือ้ เพลิง วัตถุไวไฟ และป้ ายเตือน
พื้นทีส่ บู บุหรี่ และภาชนะรองรับก้นบุหรี่
ป้ ายห้ามสูบบุหรี่
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
Gas Detector
ทีพ่ กั อาศัย พื้นทีส่ นั ทนาการ พื้นทีท่ างาน และห้องอาหาร
ป้ ายเตือนพื้นทีอ่ นั ตราย
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล
อ่างล้างตาและฝั กบัวฉุกเฉิน
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีในพื้นที่ปฏิบตั งิ าน
ชุดปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และห้องปฐมพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
Toolbox Meeting

IX

2-63
2-63
2-63
2-63
2-64
2-65
2-67
2-68
2-68
2-70
2-71
2-71
2-72
2-73
2-74
2-74
2-75
2-76
2-77
2-78
2-82
2-83
2-85
2-86
2-88
2-90
2-90
2-92

สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
หน้ า
ภาพถ่ายที่
2.2-29
2.2-30
2.2-31
2.2-32
2.2-33

อุปกรณ์ชว่ ยชีวติ และแพชูชพี
Explosion Proof Instrument
Emergency Shutdown Push Button
ทางหนีไฟ และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
อุปกรณ์ฉีดน้ าแรงดันสูง

2-92
2-94
2-95
2-95
2-96

X

