ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (คริสเอ็นเนอร์ย่)ี เป็ นผูไ้ ด้รบั สัมปทานในแปลงสารวจในทะเล
อ่ า วไทย หมายเลข G10/48 (ต่ อ ไปจะเรีย กว่ า “แปลงส ารวจฯ G10/48”) ร่ ว มกับ บริษั ท คริส เอ็น เนอร์ย่ี จี 10
(ประเทศไทย) จากัด ภายใต้เอกสารสัมปทานปิ โตรเลียมเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) เลขที่ 8/2549/761/ โดยได้รบั การโอนสิทธิ
ประโยชน์ และพันธะตามสัมปทานปิ โตรเลียม ในแปลงสารวจฯ G10/48 ต่อจากบริษัท เอ็มพี จี10 (ประเทศไทย) จากัด2/
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในช่วงแรก บริษทั คริสเอ็นเนอร์ย่ี จี10 (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูด้ าเนินงานตาม
สัมปทานปิ โตรเลียมเลขที่ 8/2549/76 ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบจัดการและควบคุมในการดาเนินงานตามข้อตกลงสัมปทาน
ต่ อมาในเดือนตุ ลาคม พ.ศ. 2557 บริษัท คริสเอ็น เนอร์ย่ี จี10 (ประเทศไทย) จากัด ได้แจ้งความประสงค์ต่อ กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติในการขอเปลี่ยนผู้ดาเนินงาน โดยให้ คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด (ต่อไปจะ
เรียกว่า “คริสเอ็นเนอร์ย่”ี ) เป็ นผู้ดาเนินงานแทน มีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตามหนังสือกรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติท่ี พน 0307/4965 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หลังจากนัน้ บริษัท คริสเอ็นเนอร์ย่ี จี10 (ประเทศ
ไทย) จากัด มีการแจ้งโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะตามสัมปทาน ร้อยละ 11 ให้แก่ บริษัท วาสนา จี 10 ลิมิเต็ด
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (เอกสำรแนบที่ 1)
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้มกี ารโอนสิทธิ ประโยชน์และพันธะตามสัมปทานปิ โตรเลียมจาก
วาสนา จี 10 ลิมิเต็ด ให้กบั บริษัทพลังโสภณ จากัด ตามมาตรา 48 (2) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
(รายละเอียดดังหนังสือจากกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ที่ พน 0307/3261 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559) ทาให้ปัจจุบนั
บริษทั คริสเอ็นเนอร์ย่ี จี 10 (ประเทศไทย) จากัด คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด และบริษทั พลังโสภณ
จากัด ถือสัดส่วนร้อยละ 64 ร้อยละ 25 และร้อยละ 11 ในสัมปทานดังกล่าว ตามลาดับ (เอกสำรแนบที่ 1)
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาน้ามันทีล่ ดลงตัง้ แต่ปี พ.ศ.2558 ถึงปั จจุบนั ทาให้คริสเอ็นเนอร์ย่มี คี วามจาเป็ นที่
จะต้องปรับแผนทางธุรกิจ โดยพิจารณาที่จะหยุดการผลิตปิ โตรเลียมจากแหล่งวาสนา (Wassana) เป็ นการชัวคราว
่
ซึง่ ทางคริสเอ็นเนอร์ย่ไี ด้มกี ารแจ้งถึงเหตุความจาเป็ นดังกล่าวต่อกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ และสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมทราบแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
ตามลาดับ (เอกสำรแนบที่ 4)

1/ บริษ ัท

คริสเอ็นเนอร์ย่ี จี 10 (ประเทศไทย) จากัด ถือสิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัดส่วนร้อยละ 75 และคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ
ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด ถือในสัดส่วนร้อยละ 25
2/ บริษท
ั เพิรล์ ออย (ประเทศไทย) จากัด ได้เปลีย่ นชือ่ เป็ น บริษทั เอ็มพี จี 10 (ประเทศไทย) จากัด เมือ่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana)
แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48 (ระยะผลิตปิ โตรเลียม)
ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ทัง้ นี้ รายงานฉบับ นี้ เป็ นรายงานผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม
และมาตรการติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิต ปิ โตรเลีย ม ของคริสเอ็น เนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ
ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana) แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48 (ต่ อไปนี้จะเรียกว่า
"โครงการฯ") ซึ่งครอบคลุ ม การดาเนิ น การของโครงการฯ ในระยะการผลิต ปิ โตรเลีย ม ระหว่ า งเดือ นมกราคม พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ติด ตามตรวจสอบผลการปฏิบ ัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม ระยะผลิต
ปิ โตรเลียม ของโครงการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563
2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะผลิตปิ โตรเลียมของโครงการฯ ระหว่างเดือนมกราคมพฤษภาคม พ.ศ. 2563
3) เพื่อจัดทารายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะผลิตปิ โตรเลียมของโครงการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอต่ อหน่ วยงานอนุ ญ าต ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

1.3 ขอบเขตและวิ ธีกำรศึกษำ
ในการตรวจสอบการปฏิบ ัติต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อ ม และมาตรการติด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการฯ นัน้ แบ่งการดาเนินการออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1)

มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Mitigation Measures)
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม (ต่ อไปนี้จะเรียกว่า "มาตรการฯ") โดยการสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเอกสาร และรวบรวมภาพถ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อนามาใช้ประกอบในรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ
2)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Monitoring)
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด เป็ น ผู้ดาเนิน การตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพสิง่ แวดล้อม และ
รายงานผลการตรวจวัดดังกล่าว โดยวิธกี ารศึกษาอ้างอิงตามวิธมี าตรฐานการตรวจวิเคราะห์มลพิษสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั
การรับ รองจากหน่ ว ยงานราชการของประเทศไทย เช่ น กรมควบคุ ม มลพิ ษ และส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana)
แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48 (ระยะผลิตปิ โตรเลียม)
ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563

1.4 รำยละเอียดโครงกำรฯ
1.4.1 ประวัติ และกำรพัฒนำปิ โตรเลียมในพื้นที่ แปลงสำรวจฯ G10/48
แปลงสารวจฯ G10/48 อยู่ทางตอนล่างของอ่าวไทย โดยทิศตะวันออกติดกับแปลงสารวจฯ G11/48
เดิมแปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48 มีพน้ื ทีร่ วมทัง้ สิน้ 18,905.23 ตารางกิโลเมตร และดาเนินการโดย
บริษทั เอ็มพี จี10 (ประเทศไทย) จากัด เดิมชื่อบริษทั เพิรล์ ออย (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ ในขณะนัน้ ได้มกี ารคืนพืน้ ที่
2 ครัง้ ให้ก ับ ชธ. ตามข้อ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติปิ โตรเลีย ม พ.ศ. 2514 แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติ
ปิ โตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 โดยครัง้ แรกมีการคืนพืน้ ทีข่ นาด 9,463.80 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็ นร้อยละ 50.06
ของพื้นที่แปลงสารวจ) และครัง้ ที่ 2 ได้มกี ารคืนพื้นที่รอ้ ยละ 25.10 ของพื้นที่แปลงสารวจ ทาให้แปลงสารวจมีพ้นื ที่
คงเหลือ 4,695.74 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็ นร้อยละ 24.84) ต่ อมาในปี พ.ศ. 2557 คริสเอ็น เนอร์ย่ี ได้รบั โอนสิท ธิ
ประโยชน์ และพันธะตามสัมปทานปิ โตรเลียม ในแปลงสารวจฯ G10/48 และได้สน้ิ สุดระยะเวลาสารวจปิ โตรเลียม
ในปี พ.ศ. 2558 หลังจากนัน้ คริสเอ็นเอนร์ยไ่ี ด้ขอสงวนพื้นที่ จานวน 1 ครัง้ และมีการคืนพืน้ ที่สงวน จานวน 3 ครัง้
โดยดาเนินการขอสงวนพื้นที่สมั ปทานปิ โตรเลียมในแปลงสารวจฯ G10/48 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติได้พจิ ารณาเห็นควรอนุ ญาตให้คริสเอ็นเนอร์ย่สี งวนพื้นที่จานวน 1,650.70 ตารางกิโลเมตร เป็ น
ระยะเวลาไม่ เกิน 5 ปี นั บ ตัง้ แต่ ว ัน สิ้น ระยะเวลาส ารวจปิ โตรเลีย ม ตามหนั ง สือ กรมเชื้อ เพลิง ธรรมชาติ ที่ พน
0307/1861 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้มกี ารคืนพืน้ ทีส่ งวนจานวน 105.60
ตารางกิโลเมตร ตามหนังสือกรมเชื้อ เพลิง ธรรมชาติ ที่ พน 0307/5128 ลงวัน ที่ 26 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 เดือ น
มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีการคืน พื้น ที่สงวนจานวน 152.80 ตารางกิโลเมตร ตามหนังสือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ทีพ่ น 0307/224 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ได้มกี ารคืนพืน้ ทีส่ งวนอีกครัง้ จานวน
1,277.87 ตารางกิโลเมตร ท าให้ปัจจุบนั มีพ้ืนที่สงวนคงเหลือ 114.43 ตารางกิโลเมตร ตามหนังสือกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ ที่ พน 0307/208 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 และสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 คริสเอ็นเนอร์ย่ี
ได้คนื พืน้ ทีส่ งวนคงเหลือทัง้ หมด (เอกสำรแนบที่ 2)
ภายหลัง จากที่ ไ ด้ ร ับ สัม ปทานเป็ นพื้ น ที่ แ ปลงส ารวจฯ G10/48 เพิ ร์ล ออย ซึ่ง ในขณะนั ้น เป็ น
ผู้ดาเนินงาน ได้มีการดาเนิ นการเจาะหลุมสารวจของโครงการระยะที่ 1 จานวน 4 หลุม ซึ่งผลการเจาะสารวจพบ
ร่องรอยน้ า มัน ดิบ จ านวน 2 หลุม คือ ที่ห ลุม สารวจนิ รมัย -1 และหลุ ม สารวจวาสนา-1 เป็ น ผลให้มีก ารเจาะสารวจ
ปิ โตรเลียมเพิม่ เติมในโครงการระยะที่ 2 และโครงการระยะที่ 3 จานวน 1 หลุม และ 5 หลุม ตามลาดับ จากนัน้ ได้มกี าร
เจาะสารวจปิ โตรเลียมเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2557-2561 โดยคริสเอ็นเนอร์ย่ี อีกจานวน 5 หลุม จากข้อมูลการสารวจ
ปิ โตรเลียม ระหว่าง ปี พ.ศ. 2552-2553 แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างของชัน้ หินในพืน้ ทีแ่ หล่งวาสนา (Wassana) บริเวณ
แปลงสารวจฯ G10/48 เป็ นโครงสร้างที่เกิดจากรอยเลื่อนขนาดใหญ่ในแนวเหนือใต้โดยมีแหล่งกักเก็บปิ โตรเลียมอยู่
ในช่ วงความลึก ประมาณ 1,000-8,500 ฟุ ต (หรือ ประมาณ 305-2,591 เมตร) ซึ่งเป็ นแหล่ งกัก เก็บ ปิ โตรเลีย มที่มี
ศักยภาพสาหรับการพัฒนาเป็ นพืน้ ทีผ่ ลิตปิ โตรเลียม โดยคาดว่าจะมีปริมาณปิ โตรเลียมตลอดโครงการฯ ประมาณ 30
ล้านบาร์เรล (เทียบเท่าน้ ามัน) ดังนัน้ คริสเอ็นเนอร์ย่ี จึงได้จดั เตรียมแผนพัฒนาแหล่งผลิตปิ โตรเลียมในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
โดยได้ย่นื ขออนุ มตั ิในรายงาน EIA และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการ (คชก.) ของสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม (สผ.) ตามหนั งสือ เห็น ชอบเลขที่ ทส 1009.2/5869 และ
ทส 1009.2/5870 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (เอกสำรแนบที่ 3) และพื้นที่แหล่งวาสนา (Wassana) ได้รบั
อนุ ม ัติเป็ น พื้น ที่ผ ลิต ปิ โตรเลีย มจากกรมเชื้อ เพลิงธรรมชาติ ตามหนั งสือ เห็น ชอบเลขที่ พน 0307/562 ลงวัน ที่
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และได้เริม่ ผลิตปิ โตรเลียมตัง้ แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นมา จนกระทังในปี
่
2563
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โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana)
แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48 (ระยะผลิตปิ โตรเลียม)
ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เนื่องจากสถานการณ์ ราคาน้ ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้คริสเอ็นเนอร์ย่ตี ้องปรับแผนทางธุรกิจโดยการหยุดการ
ผลิตชัวคราว
่
และได้แจ้งความประสงค์ต่อกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติตามหนังสือเลขที่ KE-TH-OPT-2020-000106/GOT
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (เอกสำรแนบที่ 4)

1.4.2

ที่ ตงั ้ โครงกำรฯ

โครงการฯ (องค์ประกอบหลัก คือ แท่นผลิตและเรือกักเก็บปิ โตรเลียม) ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีผ่ ลิตวาสนา ทีเ่ ดิมเคย
ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีแ่ ปลงสารวจฯ G10/48 โดยแปลงสารวจดังกล่าวอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ห่างจาก
ชายฝั ง่ ของอาเภอยะหริง่ จังหวัดปั ตตานี ไปทางทิศเหนือประมาณ 104 กิโลเมตร หรือ 56 ไมล์ทะเล ห่างจากชายฝั ง่ ของ
อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 106 กิโลเมตร หรือ 57 ไมล์ทะเล และห่างจาก
อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 109 กิโลเมตร หรือ 59 ไมล์ทะเล
ทัง้ นี้ เมื่อคริสเอ็นเนอร์ย่ไี ด้คนื พื้นที่สงวนของแปลงสารวจฯ G10/48 ทัง้ หมดในวันที่ 30 มกราคม 2563
ให้กบั กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาตินนั ้ ทาให้พน้ื ที่ทต่ี ดิ กับพื้นทีผ่ ลิตวาสนาเป็ นพืน้ ที่เปิ ดดังแสดงในรูปที่ 1.4.2-1 ตาแหน่ งของ
แท่นผลิตและเรือกักเก็บปิ โตรเลียมแสดงในรูปดังกล่าวเช่นกัน ส่วนพิกดั ของแท่นผลิตและเรือกักเก็บปิ โตรเลียมแสดงใน
ตำรำงที่ 1.4.2-1
ตำรำงที่ 1.4.2-1 พิ กดั และตำแหน่ งที่ตงั ้ ของแท่นผลิ ตและเรือกักเก็บปิ โตรเลียม
ตำแหน่ งที่ ตงั ้

พิ กดั WGS 1984
E

N

Latitude

พิ กดั Indian 1975
Longitude

E

N

Latitude

Longitude

แท่นผลิตวาสนา

762725.48 879108.92 07o 56' 46.42" 101o 22' 59.23" 763056.75 878808.21 07o 56' 38.81" 101o 23' 11.16"

เรือกักเก็บ
ปิ โตรเลียม

764895.14 879096.37 07o 56' 45.604" 101o 24' 10.035" 765226.40 878795.66 07o 56' 37.99" 101o 24' 21.97"

ที่มำ: คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (2563)

1-4

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana)
แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48 (ระยะผลิตปิ โตรเลียม)
ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ที่มำ: ดัดแปลงมาจาก กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ (มกราคม 2563)

รูปที่ 1.4.2-1

แผนที่แสดงพืน้ ที่ผลิ ตปิ โตรเลียมวำสนำ แปลงสำรวจในทะเลอ่ำวไทย หมำยเลข G10/48
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1.5 ภำพรวม และองค์ประกอบของโครงกำรฯ
องค์ประกอบในภาพรวมของสิง่ ติดตัง้ ในกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม มีรายละเอียดดังนี้
1) แท่นผลิตชนิดทีเ่ คลื่อนย้ายตาแหน่งได้ (Mobile Offshore Production Unit หรือ MOPU) จานวน 1 แท่น
2) เรือกักเก็บปิ โตรเลียม (Floating Storage and Offloading unit หรือ FSO) จานวน 1 ลา ชื่อ Rubicon
Vantage
3) ท่อขนส่งปิ โตรเลียม จานวน 3 แนวท่อ ได้แก่
 ท่ อ ขนาดเส้น ผ่ า นศูน ย์ก ลาง 6 นิ้ ว (ท่ อ ใหม่ ) สาหรับ ส่ง น้ ามัน ดิบ จากแท่ น ผลิต ไปยัง เรือ กัก เก็บ
ปิ โตรเลียม (เอกสำรแนบที่ 3)
 ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ท่อเก่า) วางไว้ทพ
่ี น้ื ทะเล เพื่อเป็ นท่อสารอง
 ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สาหรับส่งน้ าจากเรือกักเก็บปิ โตรเลียมไปยังแท่นผลิต
4) ทุ่น (Calm Buoy)
แท่นผลิตและเรือกักเก็บปิ โตรเลียมเชื่อมต่อกันด้วยระบบท่อขนส่งปิ โตรเลียมใต้ทะเล และทุ่น แสดงดังรูปที่
1.5-1

4” Manuli hose (Water return)

หมำยเหตุ: ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ท่อเก่า/สารอง) มีความยาว 2,055 เมตร
ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ท่อทีใ่ ช้งานในปั จจุบนั ) มีความยาว 2,075 เมตร
ที่มำ: คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (2563)

รูปที่ 1.5-1

องค์ประกอบในภำพรวมของสิ่ งติ ดตัง้ ในกิ จกรรมกำรผลิ ตปิ โตรเลียม
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1.5.1 แท่นผลิ ต
1) ลักษณะและรำยละเอียดของแท่นผลิ ต
แท่นผลิตของโครงการฯ เป็ นแท่นผลิตแบบเคลื่อนย้ายตาแหน่ งได้ (Mobile Offshore Production
Unit หรือ MOPU) โดยมีฐานของโครงสร้างเหล็ก มีความกว้างxยาว ประมาณ 40x50 เมตร และมีขาจานวน 3 ขา
สูงประมาณ 80 เมตร (ประมาณ 28 เมตร จากระดับน้าทะเล) แสดงดังรูปที่ 1.5.1-1 โครงสร้างแท่นผลิตนี้ถูกออกแบบ
ให้มชี ่องนาหลุมเจาะ (Well Slot) ทัง้ หมด 6 ช่อง โดยมีท่อกรุกนั ดิน (Conductors) ขนาด 36 นิ้ว จานวน 6 ท่อติดตัง้ อยู่
ภายในท่อกรุกนั ดินแต่ ละท่อจะมีท่อ Surface Casing จานวน 3 ท่อ สาหรับรองรับหลุมผลิตจานวน 3 หลุม ดังนัน้
แท่นผลิต 1 แท่น สามารถรองรับการผลิตปิ โตรเลียมจากหลุมผลิตได้สูงสุดจานวน 18 หลุม ในเวลาเดียวกัน โดย
โครงการฯ ได้ออกแบบให้เป็ นหลุมอัดกลับน้า จานวน 1 หลุม จากจานวน 18 หลุมดังกล่าว

ที่มำ: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana)
แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48 (มิถุนายน 2558)

รูปที่ 1.5.1-1 ภำพตัวอย่ำงแสดงองค์ประกอบของแท่นผลิ ต
แท่นผลิตของโครงการฯ มีโครงสร้างแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ

โครงสร้างส่วนดาดฟ้ า (Main Deck) หมายถึง โครงสร้างส่วนที่อยู่ด้านบน ประกอบด้วย
อุปกรณ์การผลิตปิ โตรเลียม ระบบการอัดกลับน้ าจากกระบวนการผลิต (ระบบแยกสถานะเบือ้ งต้น) ปั ้นจันยกอุ
่
ปกรณ์
อุปกรณ์ควบคุมทีป่ ากหลุม สานักงาน และลานจอดเฮลิคอปเตอร์

โครงสร้างส่วนตัวเรือ (Hull Space) ประกอบด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า และระบบสนับสนุ นต่างๆ
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2) แผนกำรบำรุงรักษำเชิ งป้ องกันสำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญที่ติดตัง้ บนแท่นผลิ ต
อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ติด ตัง้ บนแท่ น ผลิต ได้ร ับ การบ ารุ งรัก ษาตามมาตรฐานที่เกี่ย วข้อ งและ/หรือ
คาแนะนาของผูผ้ ลิตซึง่ มีแผนการบารุงรักษาทีแ่ ตกต่างกัน โครงการฯ จึงใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดทา
แผนการบ ารุง รัก ษาเชิง ป้ อ งกัน สาหรับ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ซึ่ง ประกอบด้ว ย แผนการบ ารุ ง รัก ษาเชิงป้ อ งกัน ประจ าปี
ประจาเดือน หรือประจาวัน ตามความเหมาะสมของอุปกรณ์นนั ้ ๆ

1.5.2 ระบบท่อขนส่งใต้ทะเล
ท่อขนส่ง ใต้ทะเลของโครงการฯ ที่เชื่อมต่อระหว่างแท่นผลิตและเรือกักเก็บปิ โตรเลียมเดิม มีจานวน
2 แนวท่อซึ่งวางขนานกัน ได้แก่ 1) ท่อขนส่งน้ ามันดิบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 6 นิ้ว (0.1524 เมตร)
ท าหน้ า ที่ข นส่ งน้ า มัน ดิบ จากแท่ น ผลิต ไปยัง เรือ กัก เก็บ ปิ โตรเลีย ม และ 2) ท่ อ สายส่ ง น้ า จากกระบวนการผลิต
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 4 นิ้ว (0.1016 เมตร) ทัง้ นี้ ในปี 2562 คริสเอ็นเนอร์ยไ่ี ด้ดาเนินการวางท่อขนส่ง
น้ ามันดิบเส้นใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อใช้แทนท่อขนส่งน้ ามันดิบเส้นเดิมทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 นิ้ว เช่นกัน โดยได้วางท่อเดิมไว้เพื่อใช้เป็ นท่อสารอง ทาให้ในปั จจุบนั มีจานวนท่อทัง้ หมด 3 แนว ซึง่ ในสภาวะการ
ดาเนินงานปกติ ท่อสายส่งน้ าจากกระบวนการผลิต จะทาหน้าทีใ่ นการขนส่งน้ าทีม่ กี ารแยกสถานะจากน้ ามันทีก่ กั เก็บ
ไว้ในเรือกักเก็บปิ โตรเลียม ซึง่ จะรวบรวมไว้ใน Slop Tank ของเรือกักเก็บปิ โตรเลียมกลับมายังแท่นผลิต เพื่อทาการอัด
กลับลงหลุมอัดน้ากลับ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถอัดกลับน้าจากกระบวนการผลิตลงหลุมอัดน้ากลับทีแ่ ท่นผลิตได้ จะส่ง
น้าจากกระบวนการผลิตนี้กลับไปกักเก็บไว้ชวคราวที
ั่
เ่ รือกักเก็บปิ โตรเลียมโดยท่อดังกล่าวนี้เช่นกัน และเมื่อดาเนินการ
แก้ไขเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วจะส่งน้าจากกระบวนการผลิตนี้กลับมาทีแ่ ท่นผลิตเพื่อทาการอัดกลับลงหลุมอัดน้ากลับต่อไป

1.5.3 เรือกักเก็บปิ โตรเลียม
โครงการฯ ใช้เรือกักเก็บปิ โตรเลียม (Floating Storage and Offloading Unit หรือ FSO) ชื่อ Rubicon
Vantage เพื่อกักเก็บน้ามันดิบทีไ่ ด้จากกระบวนการแยกสถานะทีแ่ ท่นผลิต และส่งผ่านระบบท่อขนส่งใต้ทะเลทีเ่ ชื่อมต่อ
ระหว่างแท่นผลิตกับเรือดังกล่าว
ทัง้ นี้ เรือกักเก็บปิ โตรเลียม Rubicon Vantage ได้รบั การรับรองจากสถาบันจัดชัน้ เรือ (Classification
Society) โด ย กลุ่ ม บ ริ ษั ท บู โร เวอริ ท ั ส (Bureau Veritas) ซึ่ ง เป็ น สม าชิ ก ข อง International Association of
Classification Society (IACS) เป็ นผู้ตรวจประเมิน และให้ใบรับรองเรือก่อนนามาใช้ในการปฏิบตั งิ านของโครงการฯ
ซึ่งได้มีการตรวจสอบทัง้ ด้านความมันคงแข็
่
งแรงของเรือ ความปลอดภัย และด้านสิง่ แวดล้อม เพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และสามารถนามาใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย แสดงดังรูปที่ 1.5.3-1
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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ที่มำ: คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (2560)

รูปที่ 1.5.3-1

เรือกักเก็บปิ โตรเลียม Rubicon Vantage

เรือกักเก็บปิ โตรเลียม Rubicon Vantage ถูกยึดโยงอยู่กบั ทีไ่ ว้ดว้ ยระบบการผูกเรือแบบตาแหน่ งเดียว
หรื อ Single Point Mooring System (SPM) แบบ Catenary Anchor Leg Mooring (CALM) Buoy แสดงดั ง รู ป ที่
1.5.3-2 ซึง่ เป็ นระบบทุ่นผูกแบบตาแหน่งเดียวทีม่ ลี กั ษณะเป็ นทุ่นลอยทีไ่ ด้รบั การออกแบบให้ยดึ กับสมอ จานวน 6 ตัว
สามารถรองรับการเปลีย่ นตาแหน่ งของเรือกักเก็บปิ โตรเลียมได้ 360 องศาโดยน้ าไหลผ่านรอบตัวทุ่นได้ นอกจากนี้ยงั
ได้รบั การออกแบบให้สามารถทนต่อมรสุมทีเ่ กิดในคาบ 100 ปี ได้
สาหรับ ท่อขนถ่ ายน้ ามันดิบที่เชื่อมต่ อระหว่างเรือกักเก็บปิ โตรเลียม กับเรือบรรทุกรับซื้อน้ า มันเป็ น
ท่อชนิดลอยน้ า (Floating Hose) โครงสร้างของท่อมีความยืดหยุ่น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่ อ (Tanker)
เท่ากับ 16 นิ้ว (0.4064 เมตร) และมีความยาว 268.20 เมตร ทาจากยางสังเคราะห์ มี 2 ชัน้ เพื่อป้ องกันการรัวไหลของ
่
น้ ามัน และลวดโลหะหลายชัน้ ทีท่ นต่อปิ โตรเลียม และการเสียดสี ทางานได้ทค่ี วามดันใช้งานสูงสุด ประมาณ 15 บาร์
หรือ 217.6 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และทนอุณหภูมขิ องปิ โตรเลียมได้ 90 องศาเซลเซียส
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana)
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ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ที่มำ: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana)
แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/48 (มิถุนายน 2558)

รูปที่ 1.5.3-2

รูปแสดงตัวอย่ำงทุ่นผูกเรือ และระบบกำรผูกยึดเรือกักเก็บปิ โตรเลียมเข้ำกับทุ่นยึด
แบบตำแหน่ งเดียว

1.5.4 เรือสนับสนุน
โครงการฯ ใช้เรือสนับสนุ น จานวน 2 ลา คือ Uniexpress 25 และ Uniwise Advancer ในการขนส่ง
พนักงาน วัสดุอุปกรณ์ และถังเก็บของเสียระหว่างพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านนอกชายฝั ง่ กับฐานสนับสนุ นบนฝั ง่ รวมถึงการแจ้งเตือน
เรืออื่นๆ ทีเ่ ข้าใกล้พน้ื ทีเ่ ขตปลอดภัยรัศมี 500 เมตรจากองค์ประกอบหลักในทะเล

1.5.5 ฐำนสนับสนุนบนฝัง่
1) ฐำนสนับสนุนกำรปฏิ บตั ิ งำนบนฝัง่
ฐานสนับสนุนบนฝั ง่ ทีใ่ ช้ในการสนับสนุ นกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย
1) OPS-SKL-BASE-1 ใช้เป็ นพืน้ ทีเ่ ก็บวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการปฏิบตั งิ าน ตัง้ อยู่เลขที่ 234/8 หมู่ท่ี 1
ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีระยะห่างจากท่าเรือประมาณ 3 กิโลเมตร
2) ท่าเรือ Petroleum Development Support Base (PSB) ของบริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ท่าเรือสะพานเหล็ก (เงิน -ทอง) หรือท่าเรืออื่นที่มีความเหมาะสม ใช้สาหรับการขนส่ง
ขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีต่างๆ น้ามันเชือ้ เพลิง เสบียงอาหาร และถังเก็บของเสีย รวมถึงใช้
สาหรับขนส่งพนักงานไปปฏิบตั งิ าน ตามความเหมาะสม
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โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana)
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3) ฐานบินเฮลิคอปเตอร์ เดิม ใช้ท่ฐี านทัพเรือสงขลา จนกระทัง่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
คริสเอ็นเนอร์ย่ี ได้เปลีย่ นไปใช้ทท่ี ่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (เอกสำรแนบที่ 3) โดยใช้ใน
กรณีทอ่ี ากาศแปรปรวน ซึง่ อาจส่งผลให้ไม่สามารถทาการเปลีย่ นกะพนักงานทางเรือได้ และใช้
ในกรณีเหตุฉุกเฉินทีม่ คี วามจาเป็ นทีต่ อ้ งเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยหรือผูบ้ าดเจ็บมายังฝั ง่
ทัง้ นี้ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีส่วนใหญ่ของผูร้ บั เหมาหรือผู้จาหน่ าย จะถูกขนส่งจากพื้นทีเ่ ก็บวัสดุ
อุปกรณ์มายังท่าเรือตามช่วงเวลาทีม่ กี ารวางแผนไว้ให้ตรงกับรอบการขนส่งของเรือสนับสนุ นทีจ่ ะทาหน้าทีข่ นส่งไปยัง
พื้น ที่ป ฏิบ ัติก ารนอกชายฝั ง่ เช่ น เดีย วกับ การขนถ่ า ยของเสีย ที่จ ะขนส่งทางเรือ จากพื้น ที่ป ฏิบ ัติงานนอ กชายฝั ง่
เพื่อนามากาจัดบนฝั ง่ ซึ่งโครงการฯ จะวางแผนการนัดหมายให้บริษัทผู้รบั เหมาที่รบั ขนส่งของเสียของโครงการฯ
นารถบรรทุกเข้ามารับของเสียที่ขนส่งมาทางเรือเพื่อนาไปจัดการ หรือกาจัดต่ อในพื้นที่ท่ไี ด้รบั อนุ ญาตของบริษัท
ผู้รบั เหมาโดยตรง โดยจะไม่มีการพักของเสียไว้ในพื้นที่ท่ าเรือ ดังนัน้ จึงไม่มีการเก็บหรือพักวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี
รวมถึงของเสียไว้ทบ่ี ริเวณท่าเรือเกินกว่า 24 ชัวโมง
่
โดยกิจกรรมของโครงการฯ จะไม่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการ
ปฏิบตั กิ ารใดๆ ทีฐ่ านสนับสนุนบนฝั ง่ จังหวัดสงขลา
2) พืน้ ที่เก็บวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้สนับสนุนกำรปฏิ บตั ิ งำนนอกชำยฝัง่
พืน้ ทีเ่ ก็บวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านนอกชายฝั ง่ เป็ นพืน้ ทีส่ ่วนสนับสนุ น สาหรับการ
ปฏิบตั ิงานขนส่ง ขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมนอกชายฝั ง่ ซึ่งประกอบด้วย
สานักงาน พืน้ ทีเ่ ก็บกองวัสดุ และสารเคมี โดยอาคารเก็บสารเคมีออกแบบให้เป็ นพืน้ คอนกรีตทีม่ ที างลาดเพื่อให้รถยก
(Fork Lift) สามารถขับ เคลื่อนเข้าถึง และท าการยกบรรจุภัณ ฑ์ของสารเคมีได้โดยตรง พื้น ที่จดั เก็บ ในอาคารเก็บ
สารเคมีจะออกแบบให้มคี นั กัน้ โดยรอบ มีความกว้าง 3 เมตร ความยาว 4 เมตร และมีความสูงประมาณ 35 เซนติเมตร
ซึง่ คิดเป็ นปริมาตรการกักเก็บประมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ามันหล่อลื่นจะถูกจัดวางบนถาดรองรับอีกชัน้ หนึ่ง ซึง่ ทา
จากพีวซี เี พื่อป้ องกันการรัวไหล
่
และง่ายต่อการจัดการเมื่อเกิดการรัวไหล
่
นอกจากนี้ กาหนดให้พน้ื ทีจ่ ดั เก็บอยู่ห่างจาก
แหล่งกาเนิดประกายไฟหรือเปลวไฟ และให้ได้รบั การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้จดั เก็บ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
อยู่เสมอ รวมทัง้ มีอุปกรณ์ควบคุมการหกรัวไหล
่
ซึ่งโครงการฯ ได้จดั เตรียมไว้ และบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใสที่ทา
จากโพลีเอทธีลนี และมีลอ้ ลากขนาด 8 นิ้ว

1.6

รำยละเอียดกิ จกรรมของโครงกำรฯ

โครงการฯ ได้ดาเนินการผลิตปิ โตรเลียมที่ตาแหน่ งที่ 1 วาสนา ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นมา
จนกระทังเดื
่ อนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้หยุดการผลิตปิ โตรเลียมชัวคราว
่
ทัง้ นี้ ไม่มกี ารรือ้ ถอนสิง่ ติดตัง้ ใดๆ ทัง้ สิน้
มีเพียงแต่การปลดระวางเรือกักเก็บปิ โตรเลียมออกจากพืน้ ทีผ่ ลิตวาสนาเท่านัน้ สิง่ ติดตัง้ อันได้แก่ แท่นผลิต ท่อขนส่ง
ปิ โตรเลียม และทุ่น ยังคงอยู่ในพื้นที่เช่นเดิม และยังคงมีพนักงานทีป่ ฏิบตั ิงานบนแท่นผลิตประจาอยู่ประมาณ 7 คน
เพื่อดูแลความเรียบร้อย และบารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ บนแท่นผลิตให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมต่อการใช้งานในกรณี
ทีก่ ลับมาผลิตปิ โตรเลียมอีกครัง้
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1.6.1 กำรผลิ ตปิ โตรเลียม
ปิ โตรเลียมที่ได้จากหลุมผลิตจะถู กรวบรวมเข้าสู่ระบบการแยกสถานะบนแท่ นผลิต เพื่อแยกเป็ น
3 สถานะ คือ น้ ามันดิบ ก๊าซจากกระบวนการผลิต และน้ าจากกระบวนการผลิต น้ ามันดิบที่ได้จะส่งผ่านทางท่อขนส่ง
ปิ โตรเลียมใต้ทะเลไปกักเก็บไว้ท่เี รือกักเก็บปิ โตรเลียม เพื่อรอการสูบถ่ ายและขนส่งโดยเรือบรรทุกน้ ามันของบริษัท
ผูร้ บั ซือ้ (Tanker) ก๊าซจากกระบวนการผลิตจะถูกนาไปเผาทีห่ อเผา ส่วนน้าจากกระบวนการผลิตจะถูกจัดการโดยการอัด
กลับลงสูห่ ลุมอัดน้ากลับทัง้ หมด รายละเอียดมีดงั นี้
1.6.1.1 ปริมำณกำรผลิ ตปิ โตรเลียม
ผลิต ภัณ ฑ์ ปิ โตรเลีย มที่สามารถผลิต ได้จ ากโครงการฯ คือ น้ ามัน ดิบ เป็ น หลัก โดยเริ่ม
ดาเนินการผลิตประมาณกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 พร้อมทัง้ ได้ทาการศึกษาแหล่งกักเก็บปิ โตรเลียมของโครงการฯ
อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลทีไ่ ด้ระหว่างการดาเนินการผลิต เพื่อให้ทราบถึงสภาพปั จจุบนั ของแหล่งกักเก็บปิ โตรเลียม และ
สามารถทาการประเมินปริมาณการผลิตจากข้อมูลดังกล่าว รวมถึงวางแผนการผลิตได้ต่อไปตลอดอายุสมั ปทาน สาหรับ
ปริมาณปิ โตรเลียมทีส่ ามารถผลิตได้ในปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 แสดงดังตำรำงที่ 1.6.1-1
ตำรำงที่ 1.6.1-1 ปริมำณกำรผลิ ตปิ โตรเลียมของโครงกำรฯ ในพืน้ ที่แหล่งวำสนำ (Wassana)
ตำแหน่ ง

ปี พ.ศ.

วาสนา

2559
2560
2561
2562
2563*

อัตรำกำรผลิ ต
น้ำมันดิ บ
(บำร์เรลต่อวัน)
7,492.57
4,377.19
4,455.35
4,172.55
3,344.74

อัตรำกำรเกิ ดก๊ำซจำก
กระบวนกำรผลิ ต
(ล้ำน ลบ.ฟุต ต่อวัน)
0.187
0.094
0.049
0.063
0.164

อัตรำกำรเกิ ดน้ ำจำก
กระบวนกำรผลิ ต
(บำร์เรลต่อวัน)
5,241.27
11,479.54
13,807.93
14,313.61
18,904.16

ปริมำณน้ำมันดิ บสะสม
(ล้ำนบำร์เรล)
2,735,787.19
4,332,461.54
5,958,664.29
7,481,645.29
7,990,046.29

หมำยเหตุ: * ปริมาณการผลิตปิ โตรเลียมของโครงการฯ ตัง้ แต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มำ:
คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (2563)

1.6.1.2 คุณสมบัติของปิ โตรเลียมที่ได้รบั จำกโครงกำรฯ
ผลจากการศึกษาคุณสมบัตขิ องตัวอย่างน้ามันดิบจากแหล่งวาสนา แสดงดังตำรำงที่ 1.6.1-2
ตำรำงที่ 1.6.1-2 คุณสมบัติของน้ำมันดิ บที่ได้จำกแหล่งวำสนำ
ความถ่วง API (ทดสอบด้วยเครื่องแยกทดสอบ)
ความหนาแน่นที่ 15 องศาเซลเซียส
อุณหภูมจิ ดุ ไหลเท
ความหนืดทีอ่ ุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียส
ความดันไอระเหย

21.6 API
0.9240 กิโลกรัมต่อลิตร
+15 องศาเซลเซียส
282.5 centistokes
3.15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ที่มำ: คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (2563)
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น้ า มั น ดิ บ จากแหล่ ง วาสนา (Wassana) มี อ งค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่ เป็ นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนทีม่ โี ลหะเจือปนอยู่ อย่างไรก็ตาม โครงการฯ จะไม่มกี ระบวนการแยกสารประกอบต่างๆ ของโลหะหรือ
สารอื่นใดออกมาในกระบวนการผลิตของโครงการฯ โดยกระบวนการผลิตที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดบนแท่นผลิตจะเป็ นการ
แยกสถานะของน้า และก๊าซทีพ่ บร่วมกับน้ ามันดิบออกจากน้ ามันดิบเท่านัน้ ซึง่ น้ ามันดิบทีไ่ ด้พร้อมกับสารเจือปนอื่นๆ
จะถูกสูบถ่ายไปพักบนเรือกักเก็บปิ โตรเลียมเพื่อรอเรือบรรทุกรับซือ้ น้ามันเข้ามาสูบถ่าย ส่วนน้าทีเ่ กิดจากกระบวนการ
ผลิตทัง้ หมดจะถูกอัดกลับลงหลุมอัดกลับน้าทีแ่ ท่นผลิต โดยไม่มกี ารปล่อยสูส่ งิ่ แวดล้อม
1.6.1.3 กำรควบคุมกำรผลิ ตบนแท่นผลิ ต
ในระยะผลิตปิ โตรเลียม โครงการฯ มีการควบคุมการดาเนินงานของแท่นผลิตผ่านระบบ
ควบคุ ม จากห้อ งควบคุ ม กลางที่ติด ตัง้ อยู่ บ นแท่ น ผลิต ซึ่งจะสามารถสัง่ การควบคุ ม อุ ป กรณ์ รวมถึง สังหยุ
่ ด การ
ดาเนินการได้ ดังนัน้ ในกรณีทร่ี ะบบควบคุมตรวจพบเหตุการณ์ไม่ปกติทบ่ี ริเวณแท่นผลิต ไม่ว่าจะพบโดยระบบควบคุม
ที่แ ท่ น ผลิต หรือ เรือ สนั บ สนุ น ที่ เดิน เรือ ผ่ า นแท่ น ผลิต หรือ ผู้ป ฏิบ ัติงานที่ด าเนิ น การอยู่บ นแท่ น ผลิต ในเวลานั น้
โครงการฯ จะสามารถสังหยุ
่ ดดาเนินการผลิตได้จาก 2 วิธี คือ
1) ระบบตัดกำรผลิ ตอัตโนมัติ (Automatic Emergency Shutdown หรือ Auto ESD)
ในกรณีทม่ี เี หตุฉุกเฉินเกิดขึน้ เช่น High Pressure หรือ Fire Detector Alarm ระบบจะ
หยุดการทางานในหน่วยการผลิตบริเวณนัน้ โดยอัตโนมัติ
2) ระบบหยุดกำรผลิ ตโดยเจ้ำหน้ ำที่ (Manual Shutdown)
ได้มกี ารออกแบบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมทาการหยุดการทางาน จากห้องควบคุมที่อยู่บน
แท่ นผลิต และจากจุ ดหยุดการท างานฉุ กเฉิ น (Emergency Push Button Stations) ที่ออกแบบไว้ ตามจุ ดต่ างๆ บน
แท่นผลิต นอกจากนี้ ในกรณีเกิดอัคคีภยั ระบบดับเพลิงอัตโนมัตบิ นแท่นผลิตจะสามารถเริม่ ทางานได้ทนั ที รวมทัง้ จะมี
เรือสนับสนุนทีส่ ามารถสูบน้าดับเพลิงได้เข้าไปช่วยควบคุมเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
1.6.1.4 กระบวนกำรผลิ ตปิ โตรเลียมของโครงกำรฯ
1) กระบวนกำรและเครือ่ งมืออุปกรณ์กำรผลิ ตปิ โตรเลียม
จากข้อมูลที่พบในการเจาะสารวจอัตราส่วนก๊าซต่อน้ ามันต่ า และทาให้แรงดันก้นหลุม
ของแหล่งวาสนามีค่าต่ า ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องสร้างแรงดันเพิม่ เติม (Artificial Lift) เพื่อช่วยให้ผลิตน้ ามันดิบได้มากทีส่ ุด
โดยการติดตัง้ เครื่องสูบน้ ามันดิบ (Electrical Submersible Pumps หรือ ESP) ซึ่งเครื่องสูบ ESP จะใช้ไฟฟ้ าจากเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้ าที่ติดตัง้ อยู่บนแท่ นผลิต ปิ โตรเลียมเหลวที่ถูกสูบขึ้นมาด้วยเครื่องสูบ ESP จะถูกส่งขึ้นมาทางท่อผลิต
(Production Tubing) ไปยังท่อรวบรวมของระบบผลิต (Production Manifold) แล้วส่งเข้าไฮโดรไซโคลน (Hydrocyclone)
และเครื่อ งแยกสถานะ (Production Separator) เพื่ อ แยกปิ โตรเลีย มออกเป็ นองค์ ป ระกอบในสถานะต่ า งๆ ได้ แ ก่
น้ ามันดิบ ก๊าซ (ก๊าซจากกระบวนการผลิต ) และน้ า (น้ าจากกระบวนการผลิต) กระบวนการผลิต (ระบบแยกสถานะ)
ทีแ่ ท่นผลิต มีลกั ษณะการทางาน แสดงดังรูปที่ 1.6.1-1
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ขีดความสามารถของระบบการผลิตที่ตดิ ตัง้ บนแท่นผลิตในการจัดการผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ได้ดงั นี้
น้ ามัน ดิบ : อุ ป กรณ์ ก ารผลิต บนแท่ น ผลิต มีข ีด ความสามารถรองรับ การผลิต
น้ามันดิบได้ 18,000 บาร์เรลต่อวัน โดยน้ ามันดิบทีแ่ ยกก๊าซและน้ าออกมาแล้วจะถูกส่งไปยังเรือกักเก็บปิ โตรเลียมเพื่อ
รอการส่งขายต่อไป

ก๊าซ: อุปกรณ์ การผลิตบนแท่ นผลิต ซึ่งรวมถึงระบบการจัดการก๊ าซจากกระบวน
การผลิตโดยการเผาก๊าซ (Flare) มีขดี ความสามารถรองรับการเกิดก๊าซจากกระบวนการผลิต ประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน

น้ าจากกระบวนการผลิต : โครงการฯ มีแผนการจัดการน้ า จากกระบวนการผลิต
ด้วยการอัดกลับน้ าจากกระบวนการผลิตทัง้ หมดลงสู่หลุมอัดน้ ากลับ (Water-Injection Wells) โดยจะไม่มกี ารปล่อยทิง้
ลงสูท่ ะเล ซึง่ โครงการฯ ได้ตดิ ตัง้ ระบบอัดน้ากลับทีส่ ามารถอัดกลับได้ 25,000 บาร์เรลต่อวัน ซึง่ สามารถรองรับปริมาณ
น้าจากกระบวนการผลิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ได้ทงั ้ หมด


2) สำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิ ตปิ โตรเลียม
การใช้ส ารเคมีต่ า งๆ ในการด าเนิ น การผลิต โครงการฯ เลือ กใช้ส ารเคมีท่ีไ ม่ เป็ น
อันตรายต่อสิง่ แวดล้อมและใช้ในปริมาณเท่าทีจ่ าเป็ น โดยชนิด อัตราการใช้สารเคมี และการจัดเก็บเปลีย่ นแปลงตาม
สภาพการดาเนินงานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง เช่น ความดัน อุณหภูมิ ปริมาณน้าในปิ โตรเลียม เป็ นต้น สารเคมีแต่ละชนิด
ถูกบรรจุไว้ในถังสเตนเลสจากผูผ้ ลิต (Tote Tank) ทีม่ ขี นาดต่างๆ ตามความเหมาะสมของสารเคมีแต่ละชนิด โดยเป็ น
ถังทีท่ นต่อการกัดกร่อนและมีผนัง 2 ชัน้ (Double-block Container) เพื่อป้ องกันการรัวไหล
่
รวมถึงมีสลิงค์สาหรับยก
เพื่อความสะดวกในการขนส่งและใช้งาน ทัง้ นี้ถัง Tote Tank และสลิงค์ท่ใี ช้ยกถังจะได้รบั การตรวจสอบเพื่อความ
ปลอดภัย ทุก ปี และทุก 6 เดือน นอกจากนี้ ในพื้น ที่เก็บ สารเคมีได้มีค ันกัน้ ป้ อ งกันการหกรัวไหลลงสู
่
่ท ะเล ดังนัน้
สารเคมีทใ่ี ช้ทงั ้ หมดจะไม่ปนเปื้ อนออกสูส่ งิ่ แวดล้อม
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ที่มำ: คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (2563)

รูปที่ 1.6.1-1 ผังกระบวนกำรผลิ ตปิ โตรเลียมบนแท่นผลิ ตของโครงกำรฯ และขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบ
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1.6.1.5 กำรกักเก็บและกำรสูบถ่ำยผลิ ตภัณฑ์
1) แผนกำรกักเก็บและกำรสูบถ่ำยผลิ ตภัณฑ์
โครงการฯ ใช้เรือกักเก็บปิ โตรเลียมทีม่ ขี นาดความจุ 350,000-700,000 บาร์เรล เพื่อให้
สามารถรองรับอัตราการผลิตน้ ามันดิบสูงสุดประมาณ 10,000 บาร์เรลต่อวัน ซึง่ น้ ามันดิบจะถูกส่งเข้ามาทางหัวเรือเพื่อ
กักเก็บไว้ และรอเรือบรรทุกรับซือ้ น้ ามันดิบเข้ามารับซือ้ โดยระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีการซือ้ ขาย
ทัง้ หมด 3 ครัง้ เฉลี่ยครัง้ ละประมาณ 200,000 บาร์เรล ทัง้ นี้ การสูบถ่ายน้ ามันดิบจากเรือกักเก็บปิ โตรเลียมไปยังเรือ
บรรทุกรับซือ้ น้ ามันใช้เครื่องสูบถ่ายจานวน 2 เครื่อง (ใช้งาน 1 เครื่อง และเป็ นเครื่องสารองใช้งาน 1 เครื่อง) ทีม่ อี ตั รา
การสูบเครื่องละประมาณ 18,000 บาร์เรลต่อชัวโมง
่
ดังนัน้ การสูบถ่ายแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 24 ชัวโมง
่
ซึ่งเป็ นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการเชื่อมต่ อระหว่างเรือบรรทุกน้ า มันกับเรือกักเก็บปิ โตรเลียม หากเกิดลม
กรรโชกแรงซึง่ มีโอกาสเกิดขึน้ ได้ในบางช่วงเวลา
2) กำรสูบถ่ำยผลิ ตภัณฑ์
น้ ามันดิบที่ผ่ านกระบวนการผลิตที่แท่ นผลิตแล้ว จะถู กส่งเข้าสู่เรือกักเก็บปิ โตรเลียม
ผ่านทางท่อขนส่งปิ โตรเลียมใต้ทะเล เพื่อรอการขนถ่ายไปสูเ่ รือบรรทุกน้ามันทีม่ ารับซือ้ โดยโครงการฯ ได้กาหนดมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสาหรับการปฏิบตั ิงานในช่วงการขนถ่ ายน้ ามันดิบจากเรือกักเก็บปิ โตรเลียมไปสู่เรือบรรทุก
น้ามันทีม่ ารับซือ้ ในขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
มาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายน้ า มันดิบ ในการเตรียมการ
และการตรวจสอบขณะขนถ่าย จะมีการเตรียมความพร้อมและการดาเนินการขนถ่ายดังต่อไปนี้


- จัดส่ง “แบบสอบถามก่อนเรือเข้าเทียบ” (Pre-arrival Questionnaire) ให้แก่เรือ
บรรทุกน้ามันทีร่ บั ซือ้ เพื่อกรอกและส่งกลับมายังเรือกักเก็บปิ โตรเลียม ก่อนเข้าเทียบอย่างน้อย 36 ชัวโมง
่ เพื่อให้ทราบถึง
ข้อมูลของเรือบรรทุกน้ามันทีจ่ ะเข้าเทียบ อาทิ ชื่อเรือ สัญชาติของเรือ (Flag) ขนาดของเรือ และอื่นๆ
- เมื่อ เรือ บรรทุ ก น้ า มัน มาถึ ง Mooring Master (กัป ตัน ที่ได้ ร ับ การรับ รองจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย หรือในระดับสากล ให้สามารถดาเนินการผูกยึดเรือได้อย่างปลอดภัย) จะขึน้ ตรวจสอบ
เรือ ก่อนเข้าเทียบหรือ Pre-berthing Ship-to-Shore Checks เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ ว่าเป็ นไปตามมาตรฐาน
ของ OCIMF หรือตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ของเรือ อาทิ ระบบวิทยุสอ่ื สาร อุปกรณ์การผูกเรือ อุปกรณ์การ
ยกวัสดุ ถังเก็บปิ โตรเลียม เครื่องยนต์เรือ และอื่นๆ
- ในขณะทาการสูบถ่ายน้ามันดิบ Mooring Master จะตรวจสอบเรือขณะเข้าเทียบ
(Ship-to Shore Check) เป็ นระยะๆ โดยจะตรวจสอบด้านความปลอดภัยของการผูกเรือเทียบและการขนถ่ายน้ า มันดิบ
หากพบเหตุการณ์ผดิ ปกติในขณะดาเนินการขนถ่าย จะต้องแจ้งต่อผูบ้ งั คับการเรือกักเก็บปิ โตรเลียม และผูบ้ งั คับการเรือ
บรรทุกน้ามันทีร่ บั ซือ้ (Captain of the Offload Tanker) เพื่อตัดสินใจว่าจะยุตกิ ารดาเนินการขนถ่ายหรือไม่
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ขัน้ ตอนการขนถ่ายน้ามันดิบจากเรือกักเก็บปิ โตรเลียมไปยังเรือบรรทุกน้ามันเพื่อเป็ น
การลดโอกาสการเกิดเหตุ การณ์ น้ า มันหกรัวไหล
่
และอุบตั ิเหตุ ต่างๆ ในระหว่างการขนถ่ ายน้ ามันดิบ โครงการฯ จึงมี
ข้อกาหนดในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิในการขนถ่ ายน้ า มันในระหว่างการขนถ่ายน้ ามันดิบ และมีการติดตามตรวจสอบข้อมูล
สภาพอากาศตลอดเวลา ตัง้ แต่ในช่วงเรือบรรทุกน้ ามันเข้าเทียบเรือกักเก็บปิ โตรเลียม และในช่วงการสูบถ่ายน้ ามันดิบ
โดยมีขอ้ กาหนดว่าจะไม่ดาเนินการผูกเรือบรรทุกน้ ามัน (Mooring) เพื่อสูบถ่ายน้ ามันดิบ หากมีความสูงของคลื่นสูงกว่า
2.5 เมตร และความเร็วลมสูงกว่า 25 นอต และหากในขณะดาเนินการสูบถ่ายน้ ามันดิบ มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศทีไ่ ม่ดี
และมีคลื่นลมแรง ผู้จดั การประจาฐานปฏิบตั ิการ (Offshore Installation Manager หรือ OIM) โดยการหารือกับ Mooring
Master จะเป็ นผู้ควบคุมดูแลและตัดสินใจสังการหยุ
่
ดกิจกรรมการสูบถ่ าย โดยพิจารณาจากค่าแรงที่ กระท าต่ อสายส่ง
น้ ามันดิบทีอ่ ่านได้จากเครื่องวัดทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ทส่ี ายโยงเรือทัง้ 2 ลา ข้อกาหนดในขัน้ ตอนการสูบถ่ายน้ ามันดิบข้างต้นเป็ นไป
ตามแนวทางของ OCIMF สาหรับการขนถ่ายน้ ามันระหว่างเรือสู่เรือซึ่งถือว่าเป็ นวิธกี ารที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้กนั ทัวไปใน
่
ปั จจุบนั นอกจากนี้ การวางทุ่นกักเก็บคราบน้ ามัน (Oil Spill Containment Booms) ไว้โดยรอบขณะขนถ่ายเป็ นสิง่ ที่พึง
หลีกเลีย่ งในการขนถ่ายน้ ามันระหว่างเรือต่อเรือในทะเลเปิ ด เพราะการเคลื่อนทีข่ องเรือทัง้ สองลาอาจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
ทัง้ นี้ การมีอยู่ของทุ่นกักเก็บคราบน้ามันโดยรอบจะทาให้ทงั ้ เรือกักเก็บปิ โตรเลียม และเรือบรรทุกน้ามันไม่สามารถเคลื่อนที่
ได้สะดวก ในกรณี ท่ีเกิดเหตุ การณ์ ใดๆ และอาจทาให้เรือเคลื่อนที่เข้าไปชนแท่ นหรือชนเรือลาอื่นซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
อุบตั เิ หตุหรือการหกรัวไหลของน
่
้ามันในระดับทีร่ ุนแรงได้


1.6.1.6 กำรบำรุงรักษำเชิ งป้ องกัน
องค์ประกอบและอุปกรณ์ ต่ างๆ ที่ติดตัง้ บนแท่ นผลิต และเรือกักเก็บปิ โตรเลียมจะได้รบั การ
บารุงรักษาตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ/หรือคาแนะนาของผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ ซึง่ มีจานวนขององค์ประกอบ และ
อุปกรณ์ รวมไปถึงท่อ วาล์ว ข้อต่อ สายไฟฟ้ า สายสัญญาณ และอื่นๆ เป็ นจานวนมาก และมีขนั ้ ตอนการบารุงรักษาเฉพาะ
สาหรับแต่ละองค์ประกอบ ดังนัน้ โครงการฯ จึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดการและรวบรวมข้อมูลสาหรับ
การบ ารุงรักษาขององค์ประกอบและอุป กรณ์ ท งั ้ หมด และจัดท าแผนการบารุงรักษาสาหรับการดาเนินงานบ ารุงรักษา
ในแต่ ละวัน ประจ าเดือน และประจ าปี โดยมีข นั ้ ตอนการบ ารุงรักษาเชิงป้ องกันเป็ นส่วนหนึ่ งของแผนการด าเนิ นงาน
นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยเก็บข้อมูลการบารุงรักษาขององค์ประกอบ และอุปกรณ์ แต่ละชิ้นไว้เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิง
ประกอบการวางแผนในอนาคต

1.6.2 กำรจ้ำงงำนและที่ พกั อำศัย
การดาเนินงานของโครงการฯ ใช้แรงงานทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติท่มี ีทกั ษะ และความชานาญทัง้ ใน
บริเวณพื้นที่นอกชายฝั ง่ และฐานสนับสนุ นบนฝั ง่ โดยบริเวณพื้นที่นอกชายฝั ง่ แรงงานจะพักอาศัยที่แท่นผลิต เรือกักเก็บ
ปิ โตรเลียม และเรือสนับสนุน สาหรับฐานสนับสนุนบนฝั ง่ ไม่มกี ารพักอาศัยของแรงงานแต่อย่างใด
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1.6.3

ระบบอำนวยควำมสะดวก
1.6.3.1 กำรจัดหำน้ำอุปโภคบริโภค

การจัดหาน้ าสาหรับการอุปโภค โครงการฯ ได้ตดิ ตัง้ เครื่องทาน้ าดิบบนเรือกักเก็บปิ โตรเลียม
(Fresh Water Maker on FSO) ซึง่ จะนาน้าทะเลมาผ่านกระบวนการกลัน่ โดยมีความสามารถในการผลิตน้าสาหรับอุปโภค
ได้ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สาหรับน้ าดื่มจะใช้น้ าขวดซึง่ นามาจากฝั ง่ นอกจากนี้ บนแท่นผลิตมีหอ้ งน้า ห้องครัว และทีพ่ กั
อาศัย ซึ่งได้ติดตัง้ เครื่องท าน้ าดิบ รวมถึงมีการติดตัง้ ถังขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรจุน้ าสาหรับ จ่ายให้อุปกรณ์
เกีย่ วกับความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ฝักบัวชาระล้างกรณีฉุกเฉิน และน้าสาหรับล้างตา และใช้ในการทาความสะอาดทัวไป
่
1.6.3.2 กำรจัดหำพลังงำน
เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าบนแท่นผลิต ใช้น้ ามันดีเซลเป็ นเชื้อเพลิง โดยในปี พ.ศ. 2563 ใช้น้ ามัน
ดีเซลสูงสุดประมาณ 9.64 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขึน้ อยู่กบั อัตราการผลิตน้ามันดิบ และอัตราการอัดกลับน้ าจากกระบวนการ
ผลิตลงหลุมอัดน้ากลับ โดยบนแท่นผลิตมีเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าหลักจานวน 2 เครื่อง และสารอง 1 เครื่อง รวมทัง้ สิน้ 3 เครื่อง
นอกจากนี้ บนแท่นผลิตมีปั้นจันหลั
่ กสาหรับยกวัสดุอุปกรณ์ ซึง่ ใช้น้ามันดีเซลเป็ นเชือ้ เพลิง ทัง้ นี้ บนแท่นผลิตจะเก็บน้ามัน
ดีเซลในถังเก็บน้ ามันดีเซลขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร (1,260 บาร์เรล) ซึ่งเป็ นปริมาณทีเ่ พียงพอสาหรับการใช้งานเท่านัน้
และต้องเติมน้ามันดีเซลทีแ่ ท่นผลิตทุกๆ 7 วัน สาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้ าบนเรือกักเก็บปิ โตรเลียมใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้ า
กังหัน ไอน้ า (Stream Turbine-Generator) จ านวน 2 เครื่อง ที่รบั ไอน้ า จากหม้อต้ ม (Boiler) ที่ใช้น้ า มัน เป็ น เชื้อเพลิง
ส่วนระบบขับเคลื่อนหลักของเรือกักเก็บปิ โตรเลียมเป็ นเครื่องยนต์ดเี ซล โดยในปี พ.ศ. 2563 ใช้น้ ามันดีเซลสูงสุดประมาณ
4.34 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนเรือสนับสนุ นทีใ่ ช้ในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ จะใช้น้ ามันดีเซลเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
การเดินเรือและเป็ นเชือ้ เพลิงให้เครื่องยนต์ต่างๆ โดยเรือแต่ละลาจะมีน้ามันดีเซลในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อการใช้งานเท่านัน้
โดยในปี พ.ศ. 2563 ใช้น้ามันดีเซลรวมประมาณ 4.77 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
1.6.3.3 กำรขนส่ง
1) กำรขนส่งในทะเล
วัสดุ และอุ ป กรณ์ ท่ีใช้ในการดาเนิ น งานส่วนใหญ่ น าเข้าจากต่ างประเทศ ปั จจุ บ ัน วัสดุ
อุปกรณ์ส่วนใหญ่ จะส่งมาที่ฐานสนับสนุ นบนฝั ง่ และขนส่งต่อไปยังแท่นผลิตตามลาดับความสาคัญ โดยใช้เรือสนับสนุ น
Uniwise Advancer ในการขนส่ง ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 10 ชัวโมง
่ สาหรับการขนส่งพนักงานจะใช้เรือสนับสนุ น Uniexpress
25 ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมงจากฐานสนั
่
บสนุนบนฝั ง่ มายังพืน้ ทีด่ าเนินโครงการฯ
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2) กำรขนส่งบนบก
สาหรับเส้นทางการขนส่งทางบกส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีทใ่ี ช้ใน
การดาเนินงานมายังฐานสนับสนุ นบนฝั ง่ และท่าเรือ ซึง่ ดาเนินการโดยรถบรรทุกจากพืน้ ทีเ่ ก็บวัสดุอุปกรณ์ของผูร้ บั เหมา
หรือผูจ้ าหน่ าย มายังฐานสนับสนุ นบนฝั ง่ ประมาณ 1-3 เทีย่ วต่อเดือน ส่วนการขนส่งของเสียที่เกิดขึน้ จากกิจกรรมนอก
ชายฝั ง่ ที่มาขึ้นเทียบท่าที่ฐานสนับสนุ นจะถูกส่งไปจัดการต่ อที่พ้ืนที่ดาเนินการของผู้รบั เหมาจัดการของเสียที่ได้รบั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 2 เทีย่ วต่อเดือน
3) กำรขนส่งทำงอำกำศ
คริสเอ็นเนอร์ยใ่ี ช้สนามบินทีอ่ ยู่ในฐานทัพเรือสงขลา ทีต่ งั ้ อยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เป็ นฐานสนับสนุ นการเดินทางทางอากาศ ซึ่งเป็ นสนามบินที่ใช้ในกิจการของกองทัพเรือ รวมทัง้ สนับสนุ นกิจกรรมการ
สารวจและผลิตปิ โตรเลียมในอ่าวไทยอยู่แล้วในปั จจุบนั

1.6.4 ของเสีย และกำรจัดกำร
1.6.4.1 น้ำเสียและน้ำทิ้ ง
1) น้ำเสียที่ปนเปื้ อนน้ำมัน
น้าเสียทีป่ นเปื้ อนน้ามันจะมีแหล่งกาเนิดหลักมาจากกิจกรรมต่างๆ บนเรือ แท่นผลิต ซึง่
คาดว่าจะมีปริมาณไม่มากนัก
2) น้ำจำกกระบวนกำรผลิ ต
โครงการฯ มีการจัดการน้าจากกระบวนการผลิต โดยการอัดกลับน้าจากกระบวนการผลิต
ทัง้ หมดลงสู่ห ลุ ม อัด น้ า กลับ (Water Disposal Wells หรือ Water-Injection Wells) โดยจะไม่ มีก ารปล่ อ ยลงสู่ท ะเล
ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 มีจานวนหลุมผลิตทัง้ หมด 17 หลุม และหลุดอัดน้ากลับ 1 หลุม


ระบบกำรอัดน้ำกลับจำกกระบวนกำรผลิ ต

ระบบอัดน้ ากลับของโครงการฯ ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้บนแท่นผลิต ประกอบด้วย ระบบอุปกรณ์
แยกน้ามันจากน้าจากกระบวนการผลิต (Produced Water Hydrocyclone) อุปกรณ์แยกก๊าซจากน้าจากกระบวนการผลิต
(Produced Water Degassing Drum) และเครื่องสูบอัดกลับน้ าจากกระบวนการผลิต (Water Injection Pumps) จานวน
2 เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องสูบอัด กลับน้ า หลัก 1 เครื่อง และเครื่องสูบอัดกลับ น้ า สารอง 1 เครื่อง โดยแต่ ละเครื่อ ง
สามารถอัดกลับได้ 25,000 บาร์เรลต่อวัน
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ปริมำณน้ำจำกกระบวนกำรผลิ ต
ปริมาณน้ าจากกระบวนการผลิตในปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 รายละเอียดแสดงดัง

ตำรำงที่ 1.6.4-1
ตำรำงที่ 1.6.4-1 ปริมำณน้ำจำกกระบวนกำรผลิ ตของแหล่งกักเก็บปิ โตรเลียมในแหล่งวำสนำ (Wassana)
ตำแหน่ ง

วาสนา

ปี พ.ศ.

ปริ มำณน้ ำจำกกระบวนกำรผลิ ต
(บำร์เรลต่อวัน)

ปริ มำณน้ ำจำกกระบวนกำรผลิ ต
(ล้ำนบำร์เรลต่อปี )

5,241.27
11,479.54
13,807.93

1,913,063.46
4,190,032.10
5,039,894.45
5,224,469.00
6,900,018.40

2559
2560
2561
2562

14,313.61
18,904.16

2563*

ปริ มำณน้ ำจำก
กระบวนกำรผลิ ตสะสม
(ล้ำนบำร์เรล)
1,913,063.46
6,103,095.56
11,142,990.01
16,367,459.01
23,267,477.41

หมำยเหตุ: * ปริมาณการผลิตปิ โตรเลียมของโครงการฯ ตัง้ แต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มำ:
คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (2563)


กำรจัดกำรน้ำจำกกระบวนกำรผลิ ตของโครงกำรฯ

น้าจากกระบวนการผลิตทีเ่ กิดขึน้ ทีแ่ ท่นผลิตของโครงการฯ จะถูกส่งไปอัดกลับลงหลุม
อัดกลับน้ า โดยน้ าจากกระบวนการผลิตจะเข้าไปแทนทีช่ ่องว่างในชัน้ หินกักเก็บ และช่วยรักษาระดับความดันของแหล่ง
กักเก็บ ซึง่ จะช่วยเพิม่ อัตราการผลิตของโครงการฯ ได้อกี ด้วย


แผนกำรรักษำเสถียรภำพระบบกำรอัดกลับน้ำ

โครงการฯ ได้กาหนดมาตรการในด้านการรักษาเสถียรภาพของระบบการอัดกลับน้ า
จากกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการอัดกลับน้ า จากกระบวนการผลิตสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
เสถียรภาพ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบในด้านการจัดการน้ า จากกระบวนการผลิตใน
สภาวะปกติ แบ่งเป็ นแผนงานการควบคุม และซ่อมบารุงเชิงป้ องกัน ซึ่งควบคุมด้วยระบบ Computerized Maintenance
Management System (CMMS) ซึง่ เป็ นระบบควบคุมการตรวจสอบ และซ่อมบารุงตามระยะเวลาทีก่ าหนด แผนงานในการ
ตรวจสอบการซ่อมบารุงเชิงป้ องกันถูกกาหนดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนงานการซ่อมบารุง ระบบนี้ทาหน้าที่แจ้งเตือน
แผนกซ่อมบารุงเมื่อถึงเวลาทาการซ่อมบารุงรวมทัง้ การเก็บข้อมูลการซ่อมบารุง เพื่อให้สามารถเรียกประวัตกิ ารซ่อมบารุง
ย้อนหลังเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบงานซ่อมบารุงให้ดขี น้ึ ในอนาคต ในส่วนของการดูแลรักษาเชิงป้ องกันของระบบเครื่อง
สูบน้ านัน้ มีเครื่องสูบน้ าสารอง 1 ชุด ติดตัง้ พร้อมใช้งาน ซึ่งหากเกิดปั ญหาระบบเครื่องสูบน้ าหลักไม่สามารถทางานได้
ผูค้ วบคุมระบบสามารถเดินเครื่องสูบสารองใช้งานทันที
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4) น้ำเสียจำกกำรอุปโภคบริโภคและสิ่ งปฏิ กลู


ปริมำณน้ำเสียจำกกำรอุปโภคบริโภคและสิ่ งปฏิ กลู

แหล่ งก าเนิ ดของน้ าเสียจากส่ วนที่พ ักอาศัยแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ น้ าเสียจาก
การอุปโภคบริโภคของแท่นผลิต เรือกักเก็บปิ โตรเลียม และเรือสนับสนุ น โดยปริมาณน้ าเสียคิดเป็ นร้อยละ 80 ของปริมาณ
น้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคต่ อวัน ซึ่งมีอตั ราการใช้น้ า 200 ลิตรต่อคนต่อวัน ดังนัน้ ปริมาณน้ าเสียจากการอุปโภคบริโภค
ทีเ่ กิดขึน้ ในส่วนนี้ จะมีประมาณ 160 ลิตรต่อคนต่อวัน ส่วนทีส่ อง คือ สิง่ ปฏิกูลจากห้องส้วมและโถปั สสาวะ มีอตั ราการเกิด
เท่ ากับ 60 ลิตรต่ อคนต่ อวัน น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคปล่อยลงสู่ทะเลโดยตรง เนื่ องจากไม่มีองค์ประกอบ
ทีเ่ ป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้อม สามารถเจือจางและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ สาหรับสิง่ ปฏิกูล (Sewage) ที่เกิดขึน้ จากห้องสุขา
จะได้รบั การบาบัดโดยระบบบาบัดน้ าเสียที่ติดตัง้ อยู่บนแท่ นผลิต และบนเรือต่ างๆที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานของโครงการฯ
ซึง่ เป็ นเรือทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า 400 ตันกรอสส์ ก่อนจะปล่อยน้าทิง้ ลงสูท่ ะเล


ระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลรายละเอียดการออกแบบและประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียทีต่ ดิ ตัง้ อยู่บน
แท่นผลิต และบนเรือต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
- ระบบบาบัดน้ าเสียบนแท่นผลิต และเรือกักเก็บปิ โตรเลียม (FSO) มีการบาบัด
สิง่ ปฏิกูลที่เกิดขึ้นด้วยระบบบ าบัดน้ าเสีย SASAKURA-HAMWORTHY Sewage Treatment Plant รุ่น Super Trident:
ST-4 ซึ่งเป็ นระบบเติมอากาศแบบยืดระยะเวลา (Activated Sludge (Suspended Aeration) Process) ได้รบั การออกแบบ
ให้สามารถบาบัดสิง่ ปฏิกูลจากห้องสุขาได้ในปริมาณ 6,010 ลิตรต่อวัน หรือ ประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ได้รบั การ
ออกแบบไว้สาหรับรองรับสิง่ ปฏิกลู ทีเ่ กิดจากผูป้ ฏิบตั งิ าน จานวนประมาณ 40 คน)
- ระบบบาบัดน้ าเสียเรือสนับสนุ นทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของคริสเอ็นเนอร์ย่ี จะมี
การบาบัดสิง่ ปฏิกูลทีเ่ กิดขึน้ จากผูป้ ฏิบตั งิ านด้วยระบบบาบัดน้ าเสียรุ่น Super Trident 2A ของบริษทั Hamworthy KSE
Ltd. ได้รบั การออกแบบให้สามารถบาบัดสิง่ ปฏิกลู ด้วยอัตราการไหลสูงสุดของน้าเสีย 3.12 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทีจ่ านวน
คนสูงสุด 26 คน โดยระบบบาบัดน้ าเสียที่ออกแบบไว้ สามารถรองรับสิง่ ปฏิกูลที่เกิดจากผู้ปฏิบตั ิงานบนเรือสนับสนุ น
ของโครงการฯ ได้อย่างเพียงพอ
1.6.4.2 ก๊ำซจำกกระบวนกำรผลิ ต
ก๊าซจากกระบวนการผลิต (Associated Gas) ทีเ่ กิดขึน้ มีปริมาณน้อยมาก จึงยังไม่มกี ารนาไปใช้
เป็ นเชื้อเพลิง โดยก๊าซที่เกิดขึ้นทัง้ หมดจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ แยกของเหลวออกจากก๊าซ (Fuel Gas knock-out Drum)
เพื่อจับของเหลวที่ยงั คงอยู่ในก๊าซจากกระบวนการผลิต ก่อนส่งไปยังอุปกรณ์ เผาก๊าซ (Flare System) ซึ่งเผาก๊าซจาก
กระบวนการผลิตและก๊าซทีร่ ะบายจากอุปกรณ์ต่างๆ ทัง้ นี้อุปกรณ์เผาก๊าซทีต่ ดิ ตัง้ บนแท่นผลิต เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้เพื่อความ
ปลอดภัยสาหรับการควบคุม และกาจัดก๊าซและสารไฮโดรคาร์บอนที่ออกจากระบบการแยกสถานะไม่ให้อยู่ในบรรยากาศ
โดยรอบ
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1.6.4.3 มูลฝอยทัวไป
่ และของเสียอันตรำย
การจัดการของเสียของโครงการฯ กาหนดให้มคี วามสอดคล้องกับมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมล้อมทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการฯ และสอดคล้องกับระบบ
การจัดการของเสีย (Waste Management System) ของคริสเอ็น เนอร์ย่ี นโยบายของคริสเอ็นเนอร์ย่ี และกฎหมายที่
กาหนดและทีเ่ กีย่ วข้อง
1) แหล่งที่มำของของเสีย
กิจกรรมการผลิต ปิ โตรเลียม ประกอบด้วย การผลิต ปิ โตรเลีย ม การซ่ อมบ ารุงรัก ษา
อุปกรณ์ ต่างๆ และกิจกรรมของพนักงานที่พกั อาศัยในพื้นที่โครงการ และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานที่ฐานสนับสนุ นบนฝั ง่
กิ จ กรรมต่ า งๆ เหล่ า นี้ ก่ อ ให้ เกิ ด ของเสีย เช่ น น้ า จากกระบวนการผลิ ต มู ล ฝอย ทั ว่ ไปหรือ ของเสีย ไม่ อ ัน ตราย
(Non-hazardous Waste) ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) ของเสียทีส่ ามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle Waste)
ของเสียไม่ปนเปื้ อนทีเ่ ป็ นโลหะ (Non Contaminated Waste – Metal) ของเสียติดเชือ้ น้ าทีอ่ าจปนเปื้ อนน้ ามัน เศษอาหาร
(Food Waste) และน้าเสียจากการอุปโภคบริโภคและสิง่ ปฏิกลู เป็ นต้น
2) ขัน้ ตอนกำรจัดกำรของเสีย
การจัดการของเสียทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดเป็ นไปตามระบบการจัดการของเสียของคริสเอ็นเนอร์ย่ี
และประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง กาหนดมาตรการการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิ โตรเลียม พ.ศ.
2556 แสดงดังรูปที่ 1.6.4-2 และสามารถสรุปได้ดงั นี้
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การจัดการของเสียจากการดาเนินงานต้องพิจารณาวิธกี ารต่างๆ ต่อไปนี้ตามลาดับ
- การลดปริม าณของเสียที่แหล่ งก าเนิ ด รวมถึงการเลือกใช้ว ัสดุ ท่ีสามารถลด

ปริมาณของเสียทีจ่ ะเกิดขึน้
- การนากลับมาใช้ใหม่ หรือการนาของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ
- การนาไปกาจัดด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมสาหรับของเสียแต่ละประเภท

เศษอาหารจากพนักงานที่พ ักอาศัยบนเรือต่ างๆ และแท่ นผลิตจะถูกรวบรวม และ
นามาบดย่อยให้มขี นาดไม่เกิน 25 มิลลิเมตร ก่อนปล่อยลงสูท่ ะเล

ของเสียจากนอกชายฝั ง่ จะถูกขนส่งมายังท่าเรือ Petroleum Development Support
Base (PSB) ของบริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ ตัง้ อยู่เลขที่ 169/15 หมู่ท่ี 1 ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา ท่าเรือสะพานเหล็ก และท่าเรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้รบั กาจัดของเสียจะมารับของเสียที่ท่าเรือ
เพื่อขนส่งของเสียไปทันที โดยไม่มกี ารพักของเสีย ไว้ทบ่ี ริเวณฐานสนับสนุ นบนฝั ง่ และทีท่ ่าเรือ

ผูร้ บั เหมาจัดการของเสียต้องจัดทาเอกสารใบกากับขนส่งของเสีย (Waste Manifest)
ตามข้อกาหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 สาหรับ
การขนส่งของเสียอันตรายไปยังสถานทีบ่ าบัดหรือกาจัด เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมของโครงการจะได้รบั
การจัดการด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม

คริสเอ็นเนอร์ยม่ี นี โยบายที่จะลดปริมาณของเสียที่ต้องทาการฝั งกลบให้น้อยลง และ
ปฏิบตั ติ ามประกาศกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ เรื่อง กาหนดมาตรการการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิ โตรเลียม
พ.ศ. 2556
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ที่มำ: คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana) (2563)

รูปที่ 1.6.4-2

ภำพรวมของกำรจัดกำรของเสียของโครงกำรฯ
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3) กำรคัดแยก กำรจัดเก็บและกำรขนส่งของเสีย จำกพืน้ ที่ปฏิ บตั ิ กำรนอกชำยฝัง่
ของเสียที่เกิดขึน้ ในพื้นที่ปฏิบตั ิการนอกชายฝั ง่ จะรวบรวมบรรจุในถังเก็บของเสียที่มคี วาม
เหมาะสมกับการขนส่งทางเรือ ไปยังท่าเรือ PSB ท่าเรือสะพานเหล็ก หรือท่าเรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อนาขึน้ มากาจัด
บนฝั ง่ โดยจะมีการจัดทาเอกสารกากับการขนส่งของเสียจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารนอกชายฝั ง่ ไปยังท่าเรือ (Waste Transfer Form)
และเอกสารใบกากับการขนส่งของเสียเพื่อนาไปกาจัดด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม โดยคริสเอ็นเนอร์ยไ่ี ด้ว่าจ้างผูร้ บั เหมาจัดการ
ของเสียที่ได้รบั อนุ ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้านการจัดการของเสีย (Waste Manifest) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าของเสียที่
เกิดขึน้ จากกิจกรรมของโครงการฯ จะได้รบั การจัดการด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมซึง่ มีวธิ กี ารคัดแยก จัดเก็บ และขนส่งของเสียดัง
สรุปได้ดงั นี้
การคัดแยกและจัดเก็บก่อนการขนส่งขึน้ ฝั ง่ ของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมของโครงการ
ทัง้ ที่เป็ นของเสียไม่อนั ตราย และของเสียอันตรายจะถูกรวบรวมและจัดเก็บในภาชนะบรรจุ ทีจ่ ดั เตรียมไว้แยกตามประเภท
ของของเสีย ดังนัน้ การคัดแยกและจัดเก็บของเสียของโครงการจะคัดแยกตามประเภทของของเสียออกเป็ น 4 ประเภทโดยมี
ภาชนะบรรจุทม่ี สี ตี ่างกัน และมีป้ายบ่งชีป้ ระเภทของของเสียทีภ่ าชนะบรรจุดว้ ย ดังนี้


-

ของเสียอันตราย จะใช้ภาชนะบรรจุเป็ นถังสีแดง
ของเสียไม่อนั ตรายหรือมูลฝอยทัวไป
่ จะใช้ภาชนะบรรจุเป็ นถังสีเขียว
ของเสียทีส่ ามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ จะใช้ภาชนะบรรจุเป็ นถังสีเหลือง
ของเสียไม่ปนเปื่ อนทีเ่ ป็ นโลหะ จะใช้ภาชนะบรรจุเป็ นถังสีเทา

การขนส่งเพื่อน ากลับไปกาจัดบนฝั ง่ ของเสียที่จะน าไปกาจัดบนฝั ง่ จะรวบรวมไว้ใน
ถังเก็บรวบรวมของเสียทีม่ คี วามเหมาะสมกับการขนส่งทางเรือไปยังท่าเรือ และมีป้ายบ่งชีป้ ระเภทของของเสีย การขนส่งทาง
เรือไปยังท่าเรือ จะมีการจดบันทึกประเภท ปริมาณ วันเวลาทีข่ นส่ง และผูร้ บั ผิดชอบ เป็ นต้น ลงในเอกสารกากับการขนส่ง
ของเสียจากพืน้ ทีโ่ ครงการไปยังฝั ง่ (Waste Transfer Form) เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับจัดทารายงานการจัดการของเสียต่อไป


4) ปริมำณของเสียจำกกำรดำเนิ นโครงกำรฯ
ปริมาณของเสียที่เกิดขึน้ จากกิจกรรมการผลิตปิ โตรเลียม ในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณของ
เสียไม่อนั ตรายประมาณ 3 ตันต่ อเดือน ของเสียอันตรายประมาณ 1 ตันต่ อเดือน และของเสียที่สามารถนามารีไซเคิล
ประมาณ 0.5 ตันต่อเดือน ทัง้ นี้ ของเสียทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดจะถูกส่งกลับไปกาจัดบนฝั ง่ ส่วนเศษอาหารจากห้องครัว และห้อง
รับประทานอาหารทีเ่ กิดขึน้ บนเรือต่างๆ และแท่นผลิต จะถูกบดให้มขี นาดไม่เกิน 25 มิลลิเมตร ก่อนปล่อยลงสูท่ ะเล
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5) กำรจัดกำรของเสียบนฝัง่ โดยบริษทั ผูร้ บั เหมำจัดกำรของเสีย
การจัด การของเสีย บนฝั ่ง ด าเนิ น การโดยผู้ ร ับ เหมาที่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมด้านการจัดการของเสีย ซึง่ ของเสียทีจ่ ะนามาจัดการบนฝั ง่ คือ ของเสียทีไ่ ม่สามารถจัดการทีพ่ น้ื ทีโ่ ครงการฯได้
ของเสียเหล่านี้จะถูกคัดแยกตามประเภท และบรรจุใส่ภาชนะทีเ่ หมาะสม เพื่อขนส่งทางเรือไปยังท่าเรือบนฝั ง่ จังหวัดสงขลา
โดยมีการจัดทาเอกสารกากับการขนส่งของเสีย (Waste Transfer Form)
คริสเอ็นเนอร์ยไ่ี ด้ทาสัญญากับบริษทั เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จากัด (WMS) ซึง่ เป็ นบริษทั
ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้านการจัดการของเสีย ให้เป็ นผู้รบั เหมาดาเนินการขนส่ง และจัดการของเสีย
บนฝั ง่ โดย WMS จะมารับของเสียทีท่ ่าเรือ จังหวัดสงขลา และทาการบันทึก ตรวจสอบจานวนของถังเก็บของเสียทีม่ าจาก
ท่าเรือ เพื่อขนส่งของเสียไปในทันที โดยไม่มกี ารพักของเสียไว้ทฐ่ี านสนับสนุ นบนฝั ง่ และทีท่ ่าเรือ โดยของเสียจะถูกขนส่งไป
ยังศูนย์กาจัดกากของเสียภายใต้ บริษัท ดับบลิวเอ็มเอส ดีโป จากัด (WMS Depot) โดย WMS Depot จะทาการตรวจสอบ
ชนิดและปริมาณของเสีย ก่อนที่จะขนส่งไปยังศูนย์กาจัดกากของเสียต่างๆ เพื่อนาไปจัดการหรือกาจัดอย่างเหมาะสมตาม
ประเภทของของเสีย โดยการจัดการของเสียบนฝั ง่ ทัง้ หมดจะอยู่ภายใต้การดาเนินการจัดการของ WMS ส่วนการจัดการขยะ
ติดเชือ้ จะส่งให้บริษทั อัคคีปราการ จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ าเนินการจัดการ ซึง่ การจัดการของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนิน
กิจกรรมของโครงการฯ ตัง้ แต่แหล่งกาเนิดของเสียจนถึงปลายทางการกาจัดหรือบาบัด ต้องจดบันทึกประเภท และปริมาณ ลง
ในเอกสารใบกากับการขนส่งของเสีย (Waste Manifest) โดยสรุปภาพรวมการจัดการของเสียได้
6) กำรขนส่งของเสียบนฝัง่ โดยบริษทั ผูร้ บั เหมำจัดกำรของเสีย
เพื่อเป็ นการป้ องกันผลกระทบ เหตุฉุกเฉินต่างๆ และการหกรัวไหลที
่
อ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่าง
การปฏิบ ัติ งานของผู้ร ับ เหมาด้านการขนส่ งของเสีย ต้ อ งเป็ นบริษั ท ที่ได้ร ับ อนุ ญ าตและขึ้น ทะเบีย นจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เป็ นผูร้ บั ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม
1.6.4.4 ก๊ำซเรือนกระจก
แหล่ งก าเนิ ดหลักของการปลดปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก (ได้แก่ ก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และมีเทน (CH4)) จากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ระยะผลิตปิ โตรเลียม มีแหล่งกาเนิดจากไอเสียที่
ปล่อยออกจากเครื่องยนต์ดเี ซลในระบบขับเคลื่อนของเรือสนับสนุ น เครื่องกาเนิดไฟฟ้ า เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ บน
แท่นผลิต และเรือกักเก็บปิ โตรเลียม ซึ่งใช้น้ ามันดีเซลเป็ นเชื้อเพลิง และการใช้น้ ามันสาหรับเฮลิคอปเตอร์สาหรับการขนส่ง
พนักงาน โดยสามารถคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศเท่ากับ 17,706.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี (ข้อมูลเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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1.6.5 กำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
1.6.5.1 สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
การทางานของผูป้ ฏิบตั งิ านนอกชายฝั ง่ ของโครงการฯ อาจได้รบั อันตรายจากการปฏิบตั งิ านต่างๆ
เช่น เสียงดังในระหว่างการปฏิบตั ิงานกับเครื่องมือเครื่องจักร และการสัมผัสกับสารเคมี ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้
อย่างไรก็ตาม คริสเอ็นเนอร์ยไ่ี ด้จดั เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment หรือ PPE)
สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน เช่น ปลักอุ
๊ ดหู ทีค่ รอบหู หน้ากาก แว่นตานิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือ และรองเท้า รวมทัง้ จัดให้มี
ฝั กบัวฉุกเฉิน และทีล่ า้ งตา (Eye Wash) ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านต่างๆ ตามลักษณะของอันตรายหรืออุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ สาหรับ
กิจกรรมแต่ละประเภท โดยกาหนดให้พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมของคริสเอ็นเนอร์ย่อี ย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม
ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี
1.6.5.2 นโยบำยและระบบกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนอำชี วอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
ของคริสเอ็นเนอร์ยี่
กิจ กรรมต่ างๆ ของโครงการฯ ได้ด าเนิ น งานตามนโยบายและระบบการบริห ารจัด การด้ าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม (Health, Safety and Environment Management System) ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี
ทัง้ นี้ คริสเอ็นเนอร์ย่มี ีความมุ่งมันที
่ ่จะดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ของโครงการฯ ให้ได้มาตรฐานสากล และมีเป้ าหมายด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมเป็ นเป้ าหมายสูงสุดในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะบรรลุเป้ าหมายได้โดยวิธกี ารดังนี้

การทาความเข้าใจ การประเมิน และการควบคุมอันตรายและความเสีย่ งต่างๆ

การให้ขอ้ มูล ขัน้ ตอนการดาเนินงาน การฝึกอบรม และการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อให้
มันใจได้
่
ว่าจะสามารถทางานได้อย่างปลอดภัย

ผู้บริหารมีความมุ่งมันที
่ ่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎหมายว่าด้วยการบริหาร และดาเนินการ
ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

การให้ผู้ปฏิบตั งิ านมีความเข้าใจในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมอย่าง
เพียงพอ รวมทัง้ ยอมรับและปฏิบตั ติ ามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน

การจัดให้มีมาตรการเพื่อ ป้ องกันการบาดเจ็บและป่ วยจากการทางานให้ผู้ปฏิบตั ิงานและ
เจ้าหน้าทีข่ องคริสเอ็นเนอร์ยท่ี ุกคน

การจัดให้มขี นั ้ ตอนการติดตามตรวจสอบและการทบทวนการดาเนินงานด้านความปลอดภัย
อย่างมีระบบ รวมถึงการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขทีจ่ าเป็ น

การจัดให้มที รัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัย

ความมุ่งมันของผู
่
้บริหารที่จะสื่อสาร ดาเนินการ และส่งเสริมตามเป้ าหมายและวัฒนธรรม
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การทบทวนนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกปี หรือเมื่อมีเหตุ อนั สมควร
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ายังสอดคล้องกับโครงสร้างและความต้องการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคริสเอ็นเนอร์ย่ี

1-27

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana)
แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48 (ระยะผลิตปิ โตรเลียม)
ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การพยายามดาเนินการเพื่อให้เหนือกว่าข้อกาหนดของกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดาเนินงานของคริสเอ็นเนอร์ย่ี

การติด ตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ อสิ่งแวดล้อม และการก าหนดเป้ าหมาย
สาหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การลดปริมาณการใช้พลังงานและวัสดุทส่ี น้ิ เปลือง

การติดต่ อสื่อสารและท างานร่ วมกับบริษัท คู่สญ
ั ญาต่ างๆ ในการพัฒ นาการจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม


1.6.5.3 แผนตอบสนองกรณี เกิ ดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิ น
คริสเอ็นเนอร์ย่ไี ด้ให้ความสาคัญกับการป้ องกันการเกิดอุบตั ิการณ์ และอุบตั ิเหตุ ต่างๆ โดยได้
จัดเตรียมแผนและคู่มอื การตอบสนองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ เพื่อลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการสูญเสียชีวติ และ
ทรัพย์สนิ รวมทัง้ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากกิจกรรมทีพ่ น้ื ทีป่ ฏิบตั กิ ารนอกชายฝั ง่ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี แผนและขัน้ ตอนการตอบสนองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึน้
ได้แก่ คู่มอื การตอบสนองต่อกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน แผนการตอบสนองต่อกรณีการรัวไหลของน
่
้ ามัน และแผนอพยพกรณี
เกิดพายุไต้ฝนุ่ สรุปได้ดงั นี้
1) คู่มือกำรตอบสนองต่อกรณี เกิ ดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิ น
คริสเอ็นเนอร์ย่ีได้จดั เตรียมคู่มือตอบสนองต่ อเหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ น (Operation Emergency
Response Plan) แสดงดังรูป ที่ 1.6.5-1 เพื่อรองรับ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ างๆ ที่อ าจเกิดขึ้น ระหว่ างด าเนิ น กิจกรรมการ
ผลิตปิ โตรเลียมในทะเล ได้แก่

การอพยพเมื่อมีผบู้ าดเจ็บหรือผูป้ ่ วย

การค้นหา และช่วยเหลือผูส้ ญ
ู หาย

อัคคีภยั และการระเบิด

สภาพอากาศเลวร้าย

ความเสียหายของโครงสร้าง จากความผิดพลาดต่างๆ และการโดนกันหรือชนกันของ
เรือกับแท่นโครงสร้าง

การอพยพและสละเรือ

โจรสลัด การก่อการร้าย ผูล้ ภ้ี ยั หรือผูบ้ ุกรุก

เหตุการณ์ฉุกเฉินทางเฮลิคอปเตอร์

การหกรัวไหลของน
่
้ามัน
แผนดังกล่าวข้างต้นจะมีการระบุขอ้ มูลที่สาคัญ และจาเป็ นต้องใช้หากเกิดเหตุการณ์ เช่น
จุดรวมพล และสิง่ ที่ต้องปฏิบตั ิ และเวลาที่ควรปฏิบตั ิ รวมทัง้ กาหนดทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ ฉุกเฉินโดยระบุถึงแผนผัง
องค์กรของทีม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม และขัน้ ตอนการรายงานเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็ นแนวทางใน
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ จัดทาตารางการตรวจสอบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Check List)
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเหตุการณ์ ฉุกเฉินที่เกิดขึน้ ได้รบั การควบคุม และแก้ไขอย่างเหมาะสม และจะมีการประสานงานกันอย่างดี
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน โดยจะมีการฝึ กซ้อมตามแผนอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี และนาผลการฝึ กซ้อมที่ได้มาประเมิน
ทบทวนตามแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์การหกรัวไหลของน
่
้ามัน

ที่มำ: คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (2563)

รูปที่ 1.6.5-1

แผนผังโครงสร้ำงองค์กร และบทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคริสเอ็นเนอร์ยี่
ในกรณี เกิ ดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิ น
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2) แผนกำรอพยพเมื่อมีผบู้ ำดเจ็บหรือผูป้ ่ วย
ในกรณี มีผู้ได้รบั บาดเจ็บ หรือ ผู้ป่ วยในพื้น ที่ป ฏิบ ัติงานนอกชายฝั ง่ ของโครงการฯ และ
บุคลากรทางการแพทย์ทป่ี ระจาการอยู่ได้ประเมินแล้วว่าจาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึง่ อยู่บนฝั ง่ โครงการฯ
จะดาเนินการตามขัน้ ตอนการอพยพผูป้ ่ วยของคริสเอ็นเนอร์ย่ี โดยบุคลากรทางการแพทย์ทป่ี ระจาอยู่ทพ่ี น้ื ทีป่ ฏิบตั งิ านนอก
ชายฝั ง่ จะให้การรักษาในเบื้องต้น และประเมินอาการ พร้อมทัง้ ขอรับคาแนะนาทางการแพทย์ทางโทรศัพท์จากบริษัท
อินเตอร์เนชันแนล
่
เอสโอเอส เซอร์วสิ เซส จากัด (International SOS) ซึ่งเป็ นบริษัทที่ให้บริการแก่คริสเอ็นเนอร์ย่ี และ
บริษัทผู้ประกอบกิจการด้านปิ โตรเลียมส่วนใหญ่ ในประเทศไทย เพื่อประเมิน และวินิจฉัยว่าต้องอพยพผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาบนฝั ง่ หรือไม่ ในกรณีทต่ี ้องทาการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย โครงการฯ จะแจ้งไปยังสานักงานกรุงเทพ พร้อมทัง้ ประสานกับ
International SOS เพื่อจัดหาโรงพยาบาลที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ ทางการแพทย์รองรับอย่างเพียงพอ โดยในเบื้องต้น
หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ซึง่ เป็ นโรงพยาบาลที่มี
ความพร้อมในการรองรับเหตุ การณ์ ไม่คาดคิดทัง้ อุบตั ิเหตุ หรือการเจ็บป่ วยฉุ กเฉินตลอด 24 ชัวโมง
่
รวมทัง้ มีลานจอด
เฮลิคอปเตอร์สาหรับรับส่งผูป้ ่ วยฉุกเฉินด้วย
3) แผนกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์น้ำมันหกรัวไหล
่
คริสเอ็นเนอร์ย่ี ได้เตรียมแผนตอบสนองต่ อเหตุ การณ์ น้ า มันหกรัวไหล
่
โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้พนักงานสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนดังกล่าวประกอบด้วย













หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
การปฏิบตั แิ ละระดับการตอบสนอง
ขัน้ ตอนการรายงานการหกรัวไหล
่
แนวทางในการตรวจสอบการหกรัวไหล
่
ลักษณะการกระจายตัวตามธรรมชาติของน้ ามัน
และการขจัดคราบน้ามัน
แนวทางการกักเก็บน้ามัน และการฟื้ นฟูสภาพ
รายการอุปกรณ์ตอบสนองการหกรัวไหลของน
่
้ามัน
แนวทางการใช้อุปกรณ์ การจัดวาง และการดาเนินการเกีย่ วกับอุปกรณ์
รายชื่อ และรายละเอียดของผูเ้ กีย่ วข้องในกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีท่เี กิดเหตุฉุกเฉินน้ ามันหกรัวไหล
่
คริสเอ็นเนอร์ย่จี ะปฏิบตั ติ ามคู่มอื ตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉิน
กรณีน้ ามันหกรัวไหลของคริ
่
สเอ็นเนอร์ย่ี ซึง่ มีรายละเอียดที่สาคัญในส่วนประกอบหลัก
ของแผนสรุปได้ดงั นี้
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 หน้ ำที่ และควำมรับผิ ดชอบในกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ กำรรัวไหลของ
่
น้ำมัน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การรัวไหลของคริ
่
สเอ็นเนอร์ย่ี
ประกอบด้วยบุคลากรทีป่ ระจาอยู่ทแ่ี ท่นผลิต และเรือกักเก็บปิ โตรเลียมในพืน้ ทีแ่ หล่งวาสนา และทีมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
 แผนกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์น้ำมันหกรัวไหล
่
การเตรียมความพร้อมสาหรับการตอบสนองต่ อเหตุ การณ์ น้ ามันหกรัวไหล
่
การป้ องกันการหกรัวไหลของน
่
้ ามันหรือการควบคุมการรัวไหลในพื
่
น้ ทีป่ ฏิบตั งิ านนอกชายฝั ง่ เป็ นมาตรการสาคัญลาดับแรก
เพื่อป้ องกันหรือลดปริมาณการรัวไหลลงสู
่
่ทะเล โดยพื้นที่ปฏิบ ัติงานนอกชายฝั ง่ ได้มีการออกแบบ และติดตัง้ เครื่องมือ
อุปกรณ์ โครงสร้างที่สามารถควบคุมการรัวไหลให้
่
อยู่เฉพาะบนพื้นที่ปฏิบตั ิงานนอกชายฝั ง่ ได้ในเบื้องต้น เช่น การติดตัง้
คันกัน้ การรัวไหลของถั
่
งเก็บน้ามันเชือ้ เพลิง และพืน้ ทีเ่ ติมน้ ามัน และติดตัง้ ถังพักน้า (Holding Tank) และอุปกรณ์กรองน้ามัน
(Oil Water Separator) เพื่อแยกน้ามันทีป่ นเปื้ อนออกจากน้าทีม่ าจากระบบระบายน้ าบนพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านก่อนทาการระบายลง
สูท่ ะเล ทัง้ นี้จุดปล่อยน้าทิง้ ทุกจุดได้ตดิ ตัง้ วาล์วซึง่ สามารถสังให้
่ ปิดได้ทนั ทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน คริสเอ็นเนอร์ย่ี จะดาเนินการ
ตอบสนองทันทีต่อการหกรัวไหลของน
่
้ ามันทุกครัง้ เพื่อควบคุม และขจัดคราบน้ ามันที่รวไหลลงสู
ั่
่ทะเลสาหรับความรุนแรง
ทุกระดับ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรทีม่ ที งั ้ ในพืน้ ทีด่ าเนินงาน ได้แก่ แท่นผลิต เรือกักเก็บปิ โตรเลียม และเรือสนับสนุ น
ซึ่งสามารถตอบสนองต่ อเหตุ การณ์ การรัวไหลระดั
่
บที่ 1 (ไม่ เกิน 20 ตัน) และการเตรียมพร้อมจัดการคราบน้ า มันตาม
แนวชายฝั ง่ สาหรับกรณีการหกรัวไหลของน
่
้ ามันในปริมาณมากบริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิงานนอกชายฝั ง่ ของโครงการฯ และมีทศิ
ทางการเคลื่อนทีข่ องคราบน้ามันเข้าสูช่ ายฝั ง่


การดาเนินการตอบสนองและการประสานงานตามระดับความรุนแรงของการ
หกรัวไหลในกรณี
่
ทเ่ี กิดเหตุการณ์น้ ามันหกรัวไหล
่
คริสเอ็นเนอร์ยจ่ี ะดาเนินงานและปฏิบตั ติ ามแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
กรณีน้ ามันหกรัวไหล
่
โดยเมื่อมีผปู้ ระสบเหตุการณ์การหกรัวไหลจะต้
่
องแจ้งผูจ้ ดั การฐานปฏิบตั งิ านนอกชายฝั ง่ และตัวแทน
ของคริสเอ็นเนอร์ยท่ี ราบ เพื่อให้ประเมินความรุนแรงของการหกรัวไหล
่
โดยคริสเอ็นเนอร์ย่ี ได้แบ่งระดับความรุนแรงของการ
หกรัวไหลของน
่
้ามันออกเป็ น 3 ระดับ ซึง่ สอดคล้องกับแผนป้ องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันแห่งชาติ พ.ศ. 2545
และจะดาเนินการตอบสนอง และประสานงานตามระดับความรุนแรงของการหกรัวไหล
่
โดยมีรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1.6.5-2
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(061-401 2408)

(061-401 2408)

ที่มำ: คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana) (2563)

รูปที่ 1.6.5-2

ขัน้ ตอนกำรรำยงำนเหตุกำรณ์และกำรปฏิ บตั ิ กำรตอบสนองต่อกำรรัวไหล
่
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 ขัน้ ตอนกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์กำรรัวไหลของน
่
้ำมัน
คริสเอ็นเนอร์ย่ไี ด้จ ัดเตรียมแผนการตอบสนองต่ อเหตุ การณ์ การหกรัวไหลของ
่
น้ ามันโดยได้มกี ารทบทวนแผนเทียบกับกรณีเหตุการณ์การรัวไหลของน
่
้ ามันดิบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้จริงในทางปฏิบตั ิ คือการ
หกรัวไหลในขณะขนถ่
่
ายน้ า มันดิบจากเรือกักเก็บปิ โตรเลียมไปยังเรือรับซื้อน้ า มัน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสามารถปฏิบตั ิได้จริง
และมีความเหมาะสมกับการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ
ทัง้ นี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบ ัติงานของโครงการฯ ทุ กคนทัง้ พนักงานของคริสเอ็นเนอร์ย่ี
และพนักงานของบริษทั ผูร้ บั เหมาเข้าใจ และสามารถดาเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนมากทีส่ ุด จึงได้ระบุรายการขัน้ ตอนการดาเนินงานหลังจากมีผพู้ บเหตุการณ์การรัวไหล
่
ของน้ ามันลงสู่ทะเล โดยการดาเนินงานตามแผนตอบสนองต่ อกรณี เกิดการรัวไหลของน
่
้ า มันลงสู่ทะเล โดยจะมี Senior
Drilling Supervisor หรือผู้จ ัด การที่ฐานปฏิบ ัติก ารนอกชายฝั ง่ (OIM) ท าหน้ าที่เป็ น ผู้บ ัญ ชาการเหตุ ก ารณ์ (On Scene
Commander หรือ OSC) ซึ่งจะทาหน้ าที่ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ และดาเนินการควบคุมการแพร่กระจาย
ของคราบน้ ามันให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงลดโอกาสที่คราบน้ า มันจะเคลื่อนที่ไปถึงยังพื้นที่อ่อนไหวต่ อผลกระทบ
ตามแนวชายฝั ง่ ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ โดยจะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้




การพิจารณาข้อมูลต่างๆ เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ตงั ้ แต่
เริม่ ต้น จนกระทังสามารถหยุ
่
ดการรัวไหลที
่
แ่ หล่งกาเนิด และสถานการณ์เข้าสู่
ภาวะปกติ
รายงานเหตุ ก ารณ์ ไ ปยัง หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ งภายในของคริส เอ็นเนอร์ย่ี ทัง้ เรือสนับ สนุ น ที่ป ฏิบ ัติงานในบริเวณพื้น ที่ดาเนิ นโครงการฯ
ที่ส านั ก งาน ณ ฐานสนั บ สนุ น บนฝั ง่ จัง หวัด สงขลาและที่ส านั ก งานใหญ่
กรุงเทพฯ

หากมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของน้ ามันไว้ได้ และอาจมี
คราบน้ ามันเคลื่อนทีเ่ ข้าหาฝั ง่ หลังจากได้รบั รายงานการรัวไหลของน
่
้ามัน OSC จะต้องประเมินเหตุการณ์ว่ามีการรัวไหลของ
่
น้ ามันอยู่ในระดับใด เพื่อเลือกใช้วิธกี ารสาหรับการตอบสนองต่อเหตุ การณ์ ได้อย่างเหมาะสมตามระดับความรุนแรง และ
สามารถสรุปได้ดงั นี้
การตอบสนองต่อกรณี การรัวไหลของน
่
้ ามันระดับที ่ 1 (มีการรัวไหลไม่
่
เกิ น
20 ตัน)
เมื่อ OSC ประเมินเหตุ การณ์ จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้แจ้งเหตุ แล้ว พบว่ า
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ มีการรัวไหลของน
่
้ ามันไม่เกิน 20 ตัน และสามารถหยุดการรัวไหลจากแหล่
่
งกาเนิดได้แล้ว จะวางแผนการ
ตอบสนองโดยใช้บุคลากรในทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ในพืน้ ทีเ่ กิด (Site Control Team หรือ SCT) และอุปกรณ์ทจ่ี ดั เตรียม
ไว้ในพื้นทีด่ าเนินโครงการฯ เป็ นหลัก ซึง่ จะสามารถเริม่ ดาเนินการขจัดคราบน้ ามันด้วยการฉีดพ่นสารเคมีขจัดคราบน้ ามัน
โดยใช้เรือสนับสนุนของโครงการฯ และการใช้ทุ่นล้อมเพื่อกักเก็บคราบน้ามัน ได้ภายใน 3 ชัวโมง
่
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นอกจากนี้ OSC จะต้ อ งรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจและติ ด ตามการ
แพร่กระจายของคราบน้ ามันทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ และผลจากการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการคาดการณ์
การแพร่กระจายของคราบน้ ามันมาใช้สาหรับติดตาม และประเมินผลจากตอบสนองต่อเหตุการณ์ว่าสามารถขจัด และควบคุม
การแพร่กระจายของคราบน้ ามันให้ไม่เคลื่อนตัวไปถึงแหล่งทรัพยากรทีอ่ ่อนไหวหรือไม่ ทัง้ นี้ เพื่อประเมินขีดความสามารถ
ของบุคลากร และอุปกรณ์ทจ่ี ดั เตรียมไว้สาหรับการรัวไหลระดั
่
บที่ 1 ตลอดระยะเวลาทีด่ าเนินการจนกว่าจะสามารถกาจัด และ
ควบคุมการแพร่กระจายของคราบน้ า มันได้ทงั ้ หมด และเพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนต่ างๆ ได้ รวมถึงการเริม่ ต้น
ดาเนินการตามแผนป้ องกันทรัพยากรที่อ่อนไหวตามแนวชายฝั ง่ หากพบว่ามีโอกาสที่คราบน้ ามันจะเคลื่อนที่เข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรทีอ่ ่อนไหว
อย่างไรก็ตาม OSC จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์จนแน่ใจว่าสามารถขจัด
และควบคุมการแพร่กระจายของคราบน้ ามันได้ทงั ้ หมด เพื่อให้สามารถประสานขอความช่วยเหลือจากหน่ วยงานอื่นๆ ได้
อย่างทันท่วงทีในกรณีท่เี หตุ การณ์ มีระดับความรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ในระยะแรก หรือเกิดปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ใน
ระหว่างดาเนินการตามแผนทีก่ าหนดไว้ เช่น กรณีทส่ี ภาพแวดล้อมในทะเลไม่เหมาะสมต่อการปฏิบตั กิ ารในทะเลหรือต้องการ
การสนับสนุนด้วยการปฏิบตั กิ ารทางอากาศของ OSRL เป็ นต้น
การตอบสนองต่ อกรณี การรัวไหลของน
่
้ ามันระดับที ่ 2 (มี การรัวไหลของ
่
น้ ามัน 20-1,000 ตัน)
การหกรัวไหลของน
่
้ า มันลงสู่ทะเลมากกว่า 20 ตันขึ้นไป เป็ นระดับการรัวไหล
่
ที่จาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่ วยงานภายนอก ดังนัน้ เมื่อ OSC ประเมินเหตุ การณ์ จากข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
ผูแ้ จ้งเหตุแล้วพบว่า เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ มีการรัวไหลของน
่
้ ามันมากกว่า 20 ตัน หรือยังมีการรัวไหลจากแหล่
่
งกาเนิดอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้องแจ้งยืนยันไปยังทีมควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินทีส่ านักงานกรุงเทพ (ECT) เพื่อให้ประสานขอรับความช่วยเหลือ
จากหน่ วยงานภายนอกควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ด้วยทีมต่อสนองต่อเหตุการณ์ ในพื้นที่เกิดเหตุ (SCT) และ
อุปกรณ์ทจ่ี ดั เตรียมไว้ในพืน้ ทีด่ าเนินโครงการฯ ซึง่ สามารถดาเนินการได้ทนั ทีเช่นเดียวกับการตอบสนองต่อกรณีการรัวไหล
่
ของน้ามันระดับที่ 1
ในขณะเดียวกัน OSC จะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสารวจและติดตามการ
แพร่กระจายของคราบน้ามันทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ และผลจากการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการคาดการณ์การ
แพร่กระจายของคราบน้ ามันมาใช้สาหรับติดตาม และประเมินผลจากตอบสนองต่อเหตุการณ์ว่าสามารถขจัดและควบคุมการ
แพร่กระจายของคราบน้ ามันให้ไม่เคลื่อนตัวไปถึงแหล่งทรัพยากรที่อ่อนไหวหรือไม่ เช่นเดียวกับกรณีการรัวไหลระดั
่
บที่ 1
ตลอดระยะเวลาทีด่ าเนินการจนกว่าจะสามารถกาจัด และควบคุมการแพร่กระจายของคราบน้ามันได้ทงั ้ หมด เพื่อให้สามารถ
เริม่ ต้นดาเนินการตามแผนป้ องกันทรัพยากรที่อ่อนไหวตามแนวชายฝั ง่ ในกรณีท่พี บว่ามีโอกาสที่คราบน้ ามันจะเคลื่อนที่
เข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่อ่อนไหว จะต้องแจ้งไปยังทีมควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินที่สานักงานกรุงเทพ (ECT) ให้ประสานเพื่อ
ขอรับการสนับสนุ นจากสมาคมอนุ รกั ษ์ สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ ามัน (Oil Industry Environmental Safety
Group Association หรือ IESG) ให้นาอุปกรณ์ จากคลังเก็บที่ท่าเรือในจังหวัดสงขลา เพื่อมาช่วยสนับสนุ นการขจัดคราบ
น้ามันด้วยการฉีดพ่นสารเคมีขจัดคราบน้ ามันโดยใช้เรือสนับสนุ นของโครงการฯ และการใช้ทุ่นล้อมเพื่อกักเก็บคราบน้ามัน
โดยคาดว่าอุปกรณ์ชุดดังกล่าวนี้จะมาถึงทีเ่ กิดเหตุได้ภายใน 12 ชัวโมง
่
หลังจากได้รบั แจ้งเหตุ
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นอกจากนี้ ทีมควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินทีส่ านักงานกรุงเทพ (ECT) ยังสามารถขอ
คาปรึกษา และประสานขอบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญและวัสดุอุปกรณ์สนับสนุ นจากบริษทั OSRL ประเทศสิงคโปร์ (หากจาเป็ น)
เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์การหกรัวไหลที
่
เ่ กิดขึน้
การตอบสนองต่ อกรณี การรัวไหลของน
่
้ ามันระดับที ่ 3 (มี การรัวไหลของ
่
น้ ามันมากกว่า 1,000 ตัน)
ในกรณีท่ปี ระเมินความรุนแรงของการรัวไหลแล้
่
วพบว่า มีโอกาสที่จะมีการรัวไหล
่
ของน้ามันมากกว่า 1,000 ตัน หรือไม่สามารถควบคุมได้ดว้ ยอุปกรณ์ทจ่ี ดั เตรียมไว้สาหรับการรัวไหลระดั
่
บที่ 1 และระดับที่ 2
OSC จะต้องแจ้งไปยังทีมควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินทีส่ านักงานกรุงเทพ (ECT) ให้ประสานเพื่อขอรับการสนับสนุ นจากบริษทั
OSRL ประเทศสิงคโปร์ เพื่อดาเนินการฉีดพ่นสารเคมีขจัดคราบน้ ามันทางอากาศ (Aerial dispersant spray) และแจ้งไปยัง
หน่ วยงานที่มหี น้าที่และความเกีย่ วข้องตามแผนป้ องกัน และขจัดมลพิษทางน้ า เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่ วยงานต่างๆ
และเริม่ ปฏิบตั กิ ารตามกรอบทีก่ าหนดไว้ตามแผนต่อไป
หลังจากที่บริษัท OSRL ได้รบั แจ้งจาก ECT คาดว่าจะสามารถเริม่ ดาเนินการฉีด
พ่ นสารเคมีขจัดคราบน้ ามันทางอากาศได้ภายใน 13 ชัว่ โมง หลังได้รบั แจ้งเหตุ หรือไม่เกิน 14 ชัว่ โมงหลังมีผู้พ บเห็น
เหตุการณ์ หรือประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ว่ามีการรัวไหลมากกว่
่
า 1,000 ตัน โดยมีขนั ้ ตอนทีจ่ ะต้องดาเนินการ
ดังนี้
 ทันทีทไ
่ี ด้รบั แจ้งเหตุ บริษัท OSRL จะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการฉีด
พ่นสารขจัดคราบน้ามันทางอากาศ เพื่อเตรียมการเดินทางมายังประเทศไทย
 บริษ ัท OSRL จะน าอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ซึ่ง รวมถึง สารเคมีข จัด คราบน้ า มัน เพื่อ
บรรทุกบนเครื่องบิน C-130 Hercules ของบริษัท OSRL ที่สนามบินในประเทศสิงคโปร์ก่อนการเดินทางมายังสนามบิน
หาดใหญ่ โดยในขัน้ ตอนนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 9 ชัวโมง
่
ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรบริเวณสนามบิน โดยคริสเอ็นเนอร์ย่ี
จะเป็ นผูป้ ระสานงานเตรียมการภาคพืน้ ดินทีส่ นามบินหาดใหญ่ ทัง้ ในด้านพิธกี ารศุลกากร และการตรวจคนเข้าเมือง
 เมื่อเครื่องบินของ OSRL มาถึงสนามบินหาดใหญ่ จะใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง
่
สาหรับ พิธีการศุ ลกากร และตรวจคนเข้าเมือ ง และการเติม น้ า มัน เชื้อ เพลิงส าหรับ เครื่อ งบิน และการประชุ มเพื่อ สรุ ป
สถานการณ์ และแนวทางทีเ่ หมาะสมสาหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในขณะนัน้ ก่อนจะนาเครื่องบินขึน้ เพื่อดาเนินการฉีด
พ่นสารเคมีขจัดคราบน้ามัน ซึง่ จะต้องพิจารณาจากรายงานสถานการณ์ ณ ขณะนัน้ เช่น ปริมาณน้ามันทีร่ วไหล
ั่
ขอบเขตและ
ความลึกของระดับน้าทะเลของพืน้ ทีท่ ค่ี ราบน้ามันเคลื่อนทีไ่ ปถึง และทิศทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ามัน เป็ นต้น
 การบินจากสนามบินหาดใหญ่ ไปยังพื้นที่ข องโครงการฯ ใช้เวลาประมาณ 40
นาที และสามารถเริม่ ดาเนินงานฉีดพ่นสารเคมีขจัดคราบน้ามันทางอากาศได้

1-35

รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana)
แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48 (ระยะผลิตปิ โตรเลียม)
ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 แนวทำงในกำรตรวจสอบกำรหกรัวไหล
่
ลักษณะกำรกระจำยตัวตำม
ธรรมชำติ ของน้ำมัน และกำรขจัดครำบน้ำมัน
การตรวจสอบการหกรัวไหลของน
่
้ ามัน
การตรวจสอบการหกรัวไหลสามารถท
่
าการตรวจสอบได้ทงั ้ ทางอากาศ และทางเรือ
ซึง่ การตรวจสอบทางอากาศจะสามารถเห็นแนวการแพร่กระจายของน้ า มันได้ชดั เจนกว่าทางเรือ โดยน้ ามันที่หกรัวไหลจะ
่
กระจายตัวออกไปใต้ผวิ น้าเป็ นสีสม้ ถึงน้าตาลอ่อน หรือบางครัง้ เป็ นสีน้าตาลเข้ม โดยการเห็นแนวการแพร่กระจายของน้ามัน
อาจช้าหรือเร็วขึน้ อยู่กบั สภาพของทะเลอย่างไรก็ตาม ภายหลังการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ า มัน คราบน้ ามันจะกระจายตัว
น้อยลงและรวมตัวกันมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ช่วยให้การเก็บกูท้ าได้ง่ายยิง่ ขึน้ และบางส่วนจะจับตัวตกลงสูม่ วลน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
หากเป็ นน้ ามันดิบทีแ่ ปรสภาพมาแล้ว หรือน้ ามันทีข่ จัดนัน้ เป็ นน้ามันเชือ้ เพลิงทีม่ นี ้ าหนักโมเลกุลมาก ดังนัน้ จึงควรวัดความ
เข้มข้นของน้ามันทีบ่ ริเวณใต้ผวิ น้านอกเหนือจากการสังเกตทางอากาศตามปกติ
การขจัดคราบน้ ามัน
ในกรณีทม่ี กี ารหกรัวไหลของน
่
้ ามันในปริมาณน้อย (ไม่เกินระดับที่ 1) คราบน้ ามัน
จะลอยอยู่ท่ผี วิ น้ าทะเล และสามารถเก็บกวาดคราบน้ ามันขึ้นมาได้ทนั ที โครงการฯ จะทาการล้อมคราบน้ ามันด้วยทุ่นกัก
คราบน้ ามัน และใช้เครื่องดูดคราบน้ ามันทาการดูดขึน้ มาเก็บไว้บนเรือ วิธกี ารนี้สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ
การหกรัวไหลของน
่
้ามันดิบทีม่ นี ้าหนักเบาและน้ามันดีเซล และการหกรัวไหลของน
่
้ามันในปริมาณน้อย
สารเคมีขจัดคราบน้ ามันที่คริสเอ็นเนอร์ย่วี างแผนที่จะใช้จะอยู่ในบัญชีสารเคมีท่ี
ได้รบั อนุ ญาตจากกรมควบคุมมลพิษ โดยสารเคมีขจัดคราบน้ ามันจะช่วยให้น้ ามันแตกตัวออกเป็ นหยดเล็กๆ เพื่อช่วยเพิม่
ผิวหน้าของน้ ามัน ทาให้สามารถสลายคราบน้ ามันออกจากผิวน้ าทะเลได้โดยเร็ว ซึ่งหยดน้ ามันทัง้ หมดหรือหยดน้ ามันส่วน
หนึ่ งจะถ่ ายเทเข้าสู่มวลน้ าทะเล ทาให้น้ ามันเกิดการเจือจางอย่างรวดเร็วจนถึงระดับที่มีความเข้มข้นที่ไม่ เป็ นอันตราย
หลังจากนัน้ น้ามันก็จะถูกย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพได้ ปริมาณของสารเคมีขจัดคราบน้ามันชนิดเข้มข้นจะใช้เป็ น
สัดส่วนกับปริมาณน้ ามันที่หกรัวไหลโดยมี
่
อตั ราส่วนโดยทัวไปของสารเคมี
่
ขจัดคราบน้ า มันต่อน้ ามัน สาหรับสารเคมีขจัด
คราบน้ ามันขึน้ อยู่กบั ประเภทของน้ ามันและสภาพอากาศในขณะที่มกี ารหกรัวไหลด้
่
วย เช่น ลมที่มคี วามเร็วเกิน 20 นอต
หรือคลื่นทีม่ คี วามสูงเกิน 6 ฟุต (หรือประมาณ 2 เมตร) จะทาให้ประสิทธิภาพในการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ ามันลดลง แม้ว่า
สารเคมีบางส่วนจะได้รวมตัวเข้ากับน้ามันแล้วก็ตาม
 รำยกำรอุปกรณ์ตอบสนองกำรรัวไหลของน
่
้ำมัน
คริสเอ็นเนอร์ยไ่ี ด้จดั เตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับการตอบสนองการรัวไหลของน
่
้ ามัน
ไว้ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีแ่ หล่งวาสนา แปลงสารวจฯ G10/48 โดยมีรายการแสดงดังตำรำงที่ 1.6.5-1 ซึง่ มีความเพียงพอ
ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การรัวไหลของน
่
้ ามันระดับที่ 1 ได้ รวมทัง้ ได้จดั เตรียมพนักงานที่ผ่านการฝึ กอบรมด้านการ
ตอบสนองการหกรัวไหลของน
่
้ามัน ซึง่ พร้อมให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนตามทีร่ อ้ งขอได้ทนั ที
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ตำรำงที่ 1.6.5-1 รำยกำรอุปกรณ์ตอบสนองเหตุกำรณ์กำรรัวไหลของน
่
้ำมัน
รำยกำร

จำนวน

ทุ่นกักคราบน้ ามัน (Inflatable sea boom)
เครื่องเก็บคราบน้ ามันแบบฝาย (Weir skimmer)
ชุดอุปกรณ์ทาความสะอาดน้ ามันที่หกรั ่วไหลบนพืน้ ทีป่ ฎิบตั งิ าน (Dispersant spray system)
ถังเก็บคราบน้ ามันชนิดลอยน้ าได้ (Floating oil storage tank)

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

ที่มำ:

คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (2563)

4) แผนอพยพกรณี เกิ ดพำยุไต้ฝนุ่
แผนอพยพกรณี เกิดพายุไต้ฝุ่ น นามาใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันและเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ปฏิบตั ิงานนอกชายฝั ง่ ของโครงการฯ ทุกคน ในกรณี ท่เี กิดพายุไต้ฝนหรื
ุ่ อเกิดพายุหมุน
เขตร้อนขึน้ ในบริเวณอ่าวไทย แผนอพยพนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบทีส่ าคัญ ได้แก่







ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับลักษณะและการเกิดพายุไต้ฝนุ่ ในอ่าวไทย
รายละเอียดเกีย่ วกับปั จจัยบ่งชีท้ เ่ี ป็ นสัญญาณเตือนภัยในกรณีทพ่ี ายุเพิง่ เริม่ ก่อตัว และ
ขัน้ ตอนในการประเมินระยะเวลาทีพ่ ายุจะมาถึง
แผนเตือนภัยจากพายุไต้ฝนุ่ โดยจะระบุรายละเอียดของระยะต่ างๆ ของการเตือนภัย
และแนวทางการปฏิบตั ติ นของพนักงานเมื่อมีการเตือนภัยในแต่ละระยะ
ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลสนับสนุ นอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการติดต่ อในกรณี
ฉุกเฉินและแผนการติดตามเส้นทางของพายุไต้ฝนุ่

ทัง้ นี้ รายละเอีย ดของระยะการเตื อ นภั ย ต่ า งๆ และแนวทางการด าเนิ น การของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเมื่อมีการเตือนภัยในแต่ละระยะ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลสนับสนุ นอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการ
ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และแผนการติดตามเส้นทางของพายุไต้ฝนุ่ แสดงดังรูปที่ 1.6.5-3 สามารถแบ่งได้ดงั นี้
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ระยะที่ 0 - ระยะเริม่ ต้น: เริม่ การเตือนภัยในระยะนี้เมื่อมีพายุดเี ปรสชันหรื
่ อไต้ฝนอยู
ุ่ ่
ภายในระยะ 900 ไมล์ทะเล สูร่ ะยะ 450 ไมล์ทะเล จากพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ระยะที่ 1 - สถานภาพสีเขียว: เริม่ การเตือนภัยเมื่อมีพายุดเี ปรสชันหรื
่ อพายุไต้ฝนก่
ุ่ อ
ตัวหรือเคลื่อนทีผ่ ่านภายในระยะ 400-450 ไมล์ทะเล จากบริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ระยะที่ 2 - สถานภาพสีเหลือ ง: เริ่ม มีก ารเตื อ นภัย เมื่อ พายุ ดีเปรสชัน่ ที่ อ าจเพิ่ ม
ความเร็วไปเป็ นพายุหมุนเขตร้อนหรือพายุไต้ฝนเคลื
ุ่
่อนที่ผ่านภายในระยะ 350-400
ไมล์ทะเล จากบริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ระยะที่ 3 - สถานภาพสีสม้ : เริม่ มีการเตือนภัยเมื่อพายุดเี ปรสชันที
่ อ่ าจเพิม่ ความเร็วไป
เป็ นพายุหมุนเขตร้อนหรือพายุไต้ฝุ่นเคลื่อนที่ผ่านภายในระยะ 300-350 ไมล์ทะเล
จากบริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ระยะที่ 4 - สถานภาพสีแดง: เริม่ มีการเตือนภัยเมื่อพายุดเี ปรสชันที
่ ่อาจเพิม่ ความเร็ว
ไปเป็ น พายุ ห มุ น เขตร้อ นหรือ พายุ ไต้ฝุ่ นเคลื่อ นที่ผ่ า นภายในระยะ 300 ไมล์ท ะเล
จากบริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน

ที่มำ: คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (2563)

รูปที่ 1.6.5-3

ระยะในกำรแจ้งเตือน กรณี เกิ ดพำยุไต้ฝนุ่
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5) แผนตอบสนองกรณี เกิ ดอัคคีภยั และกำรระเบิ ด
คริส เอ็น เนอร์ย่ีไ ด้แ บ่ ง ระดับ ความรุ น แรงของเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ (Classification of an
Emergency) กรณีเกิดอัคคีภยั และการระเบิด ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างการดาเนินงานไว้ 3 ระดับ โดยพิจารณาจากประเด็นที่
สาคัญ ได้แก่

มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวติ หรือไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญหรือไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ หรือไม่

สือ่ มวลชนและสาธารณชนให้ความสนใจหรือไม่
การพิจารณาประเด็นต่ างๆ ข้างต้น มีวตั ถุประสงค์ท่สี าคัญ คือ ทาให้สามารถแบ่งระดับ
ความรุนแรงของเหตุการณ์ไม่ปกติ กรณีเกิดอัคคีภยั และการระเบิด เพื่อระบุความจาเป็ นของการตอบสนองต่อเหตุการณ์นนั ้
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถควบคุมเหตุการณ์ หรือทาให้เหตุการณ์เข้าสูส่ ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ โดยระดับความ
รุนแรงของเหตุการณ์กรณีเกิดอัคคีภยั และการระเบิด ดังแสดงในแผนผังขัน้ ตอนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาระดับความรุนแรง
ของเหตุการณ์ไม่ปกติ แสดงดังรูปที่ 1.6.5-4 และสามารถสรุปได้ดงั นี้
ระดับ ที่ 1 เรีย กว่า “เหตุ ก ารณ์ ไม่ ป กติ หรือ Abnormal” หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ไม่ ป กติท่ี
บุคลากรในทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ในพื้นทีเ่ กิดเหตุ (Site Control Team หรือ SCT) มีทกั ษะและความสามารถทีจ่ ะนา
อุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ ดั เตรียมไว้ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านมาใช้ในการควบคุมเหตุการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยไม่จาเป็ นต้องร้อง
ขอความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก และทีส่ าคัญจะต้องเป็ นเหตุการณ์ทไ่ี ม่มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บ
สาหัสหรือเป็ นอันตรายต่อชีวติ
ระดับ ที่ 2 เรียกว่า “เหตุ การณ์ ฉุกเฉิ น หรือ Emergency” หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ไม่ปกติท่ี
ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน ซึง่ รวมถึงทัง้ หน่วยงานภายในขององค์กร ได้แก่ทมี ควบคุม
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่สานักงานกรุงเทพ (Emergency Control Team หรือ ECT) และหน่ วยงานภายนอกองค์กร เนื่องจาก
เป็ นเหตุการณ์ทอ่ี าจมีผลกระทบต่อภายนอกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน และมีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อชีวติ สิง่ แวดล้อม ทรัพย์สนิ
และภาพลักษณ์ขององค์กร ซึง่ อาจเกีย่ วข้องกับกิจกรรมสาธารณะ
ระดับที่ 3 เรียกว่า “เหตุ วกิ ฤติ หรือ Crisis” หมายถึง เหตุ การณ์ ไม่ปกติท่ตี ้องการความ
ช่วยเหลือจากหน่ วยงานภายนอกองค์กรเป็ นวงกว้าง ซึง่ รวมถึงหน่ วยงานราชการ และจะส่งผลต่อสาธารณชน ทัง้ นี้ เมื่อมี
เหตุ การณ์ ไม่ปกติกรณี เกิดอัคคีภยั และการระเบิดเกิดขึน้ จะต้องมีขนั ้ ตอนการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ต่อเนื่องจนกว่าทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ จะสามารถควบคุมเหตุการณ์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ ทัง้ นี้ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสมโดยสามารถแบ่งระยะของขัน้ ตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่ปกติ
กรณีเกิดอัคคีภยั และการระเบิดตัง้ แต่เริม่ เกิดเหตุการณ์จนถึงกลับเข้าสูส่ ภาวะปกติได้
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ที่มำ: คริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด (2563)

รูปที่ 1.6.5-4

แผนผังแสดงขัน้ ตอนกำรตัดสิ นใจ เพื่อพิ จำรณำระดับควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ไม่ปกติ
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1.6.5.4 อุปกรณ์สำหรับตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉิ น
โครงการฯ ได้ จ ัด ให้ มี ร ะบบการป้ องกัน และระงับ อัค คีภัย และอุ ป กรณ์ ช่ ว ยชีวิต ส าหรับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านของโครงการฯ นอกจากนี้ โครงการฯ จะยึดถือเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยเพื่อให้มนใจ
ั่
ว่าระบบการป้ องกัน และระงับอัคคีภยั ทีจ่ ดั เตรียมไว้บนแท่นผลิต และเรือกักเก็บปิ โตรเลียมมีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะป้ องกัน
และระงับอัคคีภยั ได้
1) ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั
โครงการฯ พิจารณาออกแบบระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั ทีบ่ ริเวณแท่นผลิต และเรือกักเก็บ
ปิ โ ตรเลีย มให้มีช นิ ด และจ านวนที่เหมาะสมกับ กิจ กรรมการปฏิบ ัติ ง านในแต่ ละพื้ น ที่ โดยการออกแบบและติด ตัง้
เป็ นไปตามข้อบังคับหรือมาตรฐานสากลทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ อาทิ มาตรฐานของสถาบันจัดชัน้ เรือ Det Norske Veritas (DNV)
ข้อบังคับในอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยของชีวติ ในทะเล (International Convention for the Safety of
Life at Sea) และ Marine Orders 60 เป็ นต้น
 ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั บนเรือกักเก็บปิ โตรเลียม
ระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้และเตือนภัย
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเตือนภัยของโครงการฯ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตรวจจับ
ควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ สัญญาณเตือนภัย โดยติดตัง้ ตามจุดทีม่ คี วามเสีย่ งเพื่อให้
สามารถตรวจจับและเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครือ่ งสูบน้ าดับเพลิ ง
เครื่องสูบน้าดับเพลิงมีหน้าทีใ่ นการสร้างแรงดันให้กบั น้า เพื่อใช้ดบั เพลิง โดยเครื่องสูบ
น้ าดับเพลิงบนเรือกักเก็บปิ โตรเลียมจะทาหน้าทีป่ ้ อนน้ าเข้าสู่ท่อน้ าดับเพลิงหลักในงานระบบป้ องกันอัคคีภยั ซึ่งได้รบั การ
ติดตัง้ และใช้งานตามมาตรฐานที่ได้รบั การรับรองจาก DNV standards OS-D301 โดยระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิงบนเรือ
กักเก็บปิ โตรเลียมของโครงการฯ มีด้วยกัน 2 ชุด คือ ระบบเครื่องสูบน้ า ดับเพลิงอัตโนมัติ จานวน 1 ชุด ติดตัง้ ไว้ทาง
ด้านหน้าสุดของเรือ และระบบเครื่องสูบน้าดับเพลิงสารองฉุกเฉินจานวน 1 ชุด ติดตัง้ อยู่ในพืน้ ทีว่ างเครื่องจักรทางตอนท้าย
ของเรือ
ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิ งอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงของโครงการฯ ออกแบบให้เป็ นแบบระบบเปิ ด (Deluge
System) ซึง่ เป็ นระบบทีเ่ หมาะสาหรับพืน้ ทีป่ ้ องกันอัคคีภยั พิเศษ ทีต่ ้องการน้ าดับเพลิงในปริมาณมากออกจากหัวกระจาย
น้าดับเพลิงแบบเปิ ด (Open Sprinkler) พร้อมกันทุกหัว โดยเป็ นระบบดับเพลิงทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเพลิงไหม้ได้ดมี าก เพราะสามารถควบคุมเพลิงไหม้ทเ่ี กิดขึน้ ได้ทนั ทีขณะทีเ่ พลิงยังมีขนาดเล็ก ทาให้เพลิงไหม้หยุด
การขยายตัวลุกลาม การเกิดควันไฟน้อยลงและเพลิงไหม้ทเ่ี กิดขึน้ อยู่ในพืน้ ทีจ่ ากัด
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ระบบโฟมดับเพลิ ง (Foam System)
ระบบโฟมดับเพลิงเหมาะสาหรับใช้ดบั ไฟทีเ่ กิดจากของเหลวไวไฟ และของเหลวติดไฟ
หรือบริเวณที่มสี ารระเหยซึง่ ไม่สามารถใช้น้ า ดับไฟได้โดยตรง ประกอบด้วย ถังบรรจุโฟมดับเพลิง สถานีปล่อยโฟม และ
หัวฉีดพ่นโฟม โดยระบบโฟมดับเพลิงของโครงการฯ ได้รบั การออกแบบให้เป็ นไปตามมาตรฐานของสถาบันการจัดชัน้ เรือ
DNV standard OS-D301
หัวจ่ายน้ าดับเพลิ ง
หัวรับน้าดับเพลิงทีต่ ดิ ตัง้ อยู่บนเรือกักเก็บปิ โตรเลียมสาหรับจ่ายน้ าดับเพลิง รวมทัง้ ใช้
เป็ นแหล่งน้าในการหล่อเย็นลดอุณหภูมใิ ห้กบั อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทัง้ ออกแบบหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงให้เป็ นไปมาตรฐาน
DNV standard OS-D301 602T
ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โครงการฯ ติดตัง้ ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบอัตโนมัติเพื่อระงับเพลิงไหม้ใน
บริเวณทีม่ อี ุปกรณ์ไฟฟ้ า และอุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์ เช่น ห้องควบคุม เป็ นต้น
เครือ่ งดับเพลิ งแบบมือถือ
บริเวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานที่มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดเพลิงไหม้ ตามทีโ่ ครงการฯ ได้ประเมิน
ความเสีย่ งไว้มกี ารติดตัง้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยเครื่องดับเพลิงแบบมือ
ถือทีเ่ ลือกใช้มอี ยู่ 3 ชนิด คือ ชนิดน้าสะสมแรงดัน ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิดคาร์บอนไดออกไซด์
 ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั บนแท่นผลิ ต
ระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้ และเตือนภัย
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเตือนภัยของโครงการฯ ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ตรวจจับ
ควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ สัญญาณเตือนภัย โดยติดตัง้ ตามจุดทีม่ คี วามเสีย่ งเพื่อให้
สามารถตรวจจับและเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครือ่ งสูบน้ าดับเพลิ ง
เครื่อ งสูบ น้ าดับเพลิงที่แท่ นผลิตมี 4 ชุด ได้แก่ เครื่อ งสูบ น้ า ดับ เพลิง (Marine Fire
Water Pump) จานวน 2 ชุด ซึง่ ออกแบบให้ใช้งานในกรณีทแ่ี ท่นผลิตยังไม่ได้หยังขาบนพื
่
น้ ทะเล ซึง่ สามารถสูบน้าทะเลได้
โดยตรงหรือสูบจากถังเก็บกักน้ าดับเพลิง และอีก 2 ชุด จะเป็ นเครื่องสูบน้าแบบ Submersible Pump ซึง่ จะทาหน้าทีส่ บู น้ า
ทะเลในกรณีทต่ี วั แท่นมีการหยังขาบนพื
่
น้ ทะเลแล้ว
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รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการผลิตปิ โตรเลียม ของคริสเอ็นเนอร์ย่ี (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด แหล่งวาสนา (Wassana)
แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G10/48 (ระยะผลิตปิ โตรเลียม)
ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิ งอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)
ตาแหน่ งการติดตัง้ หัวกระจายน้ าดับเพลิง ซึง่ จะใช้ในพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการการดับเพลิงอย่าง
รวดเร็ว
หัวจ่ายน้ าดับเพลิ ง
หัวรับ น้ า ดับ เพลิงที่ติดตัง้ อยู่บ นแท่ น ผลิตสาหรับ จ่ายน้ า ดับ เพลิง มีจานวน 14 หัว
พร้อมทัง้ ได้จดั เตรียมหัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงไว้ดว้ ย โดยเป็ นไปตามมาตรฐาน NFPA
ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โครงการฯ ติดตัง้ ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบอัตโนมัติเพื่อระงับเพลิงไหม้ใน
บริเวณที่มอี ุปกรณ์ ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ อิเลคทรอนิกส์ เช่น ห้องควบคุม ห้องเครื่อง ห้อง Switch Gear Room ห้องไฟฟ้ า
ห้องเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าฉุ กเฉิน เป็ นต้น โดยก่อนทีก่ ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกปล่อยออกมาจะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียง
และแสง เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั ทราบและออกจากพืน้ ที่
เครือ่ งดับเพลิ งแบบมือถือ
บริเวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานที่มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดเพลิงไหม้ ตามทีโ่ ครงการฯ ได้ประเมิน
ความเสีย่ งไว้ มีการติดตัง้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยเครื่องดับเพลิงแบบมือ
ถือทีเ่ ลือกใช้มอี ยู่ 3 ชนิด คือ ชนิดน้าสะสมแรงดัน ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิดคาร์บอนไดออกไซด์
2) อุปกรณ์กำรช่วยชีวิต
โครงการฯ ได้จดั เตรียมอุปกรณ์การช่วยชีวติ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการตรวจเรือ
เดินทะเลเพื่อความปลอดภัย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2529 ได้กาหนดให้เรือต่างๆ ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ประจาเรือ
เกีย่ วกับเครื่องช่วยชีวติ ได้แก่ เรือชูชพี แพชูชพี ห่วงชูชพี เสือ้ ชูชพี ปื นยิงเชือก โดยต้องมีสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ และ
มีจานวนครบตามข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญา SOLAS 1974 ซึง่ โครงการฯ ได้จดั ให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ประจาเรือ
ต่างๆ แท่นผลิต ทีเ่ กีย่ วกับเครื่องช่วยชีวติ ดังกล่าว โดยโครงการฯ ได้ดแู ลรักษาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ให้พร้อมสาหรับ
การใช้งานอยู่เสมอ
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