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บทที่ 3
ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
3.1 บทนํา
การดําเนิ นโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติของบริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรื อ ปตท. ในเขตพืน้ ที่รับผิ ดชอบของ
ปท.1 มีโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ที่ต้องจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม(ระยะดําเนิ นการ) ทัง้ หมด 14 โครงการท่ อส่งก๊ าซธรรมชาติ ซึ่ง ปตท. ได้ ดํ าเนิ นการปฏิ บัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ พร้ อมทัง้ รวบรวมข้ อมูล เอกสารหลักฐาน
ต่ างๆ ที่ ปตท. ได้ ดํ าเนิ นการ เพื่ อนํ ามาใช้ ในการจั ดทํ ารายงานฯ เนื่ องจากมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมของแต่ละโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ มีรายละเอียดของเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ที่มีกิจกรรมการ
ดําเนินงานสอดคล้ องหรื อคล้ ายคลึง ประกอบกับการดําเนินการตามมาตรการฯ ของโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ (ระยะ
ดําเนินการ) ทัง้ 14 โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ อยู่ในความรับผิดชอบของ ปท.1 ดังนัน้ จึงได้ จดั กลุ่มของมาตรการฯ ที่มี
ลักษณะเดียวกันหรื อใกล้ เคียงไว้ ด้วยกัน โดยมีมาตรการในด้ านต่างๆ ที่ต้องดําเนินการติดตามตรวจสอบ รวม 12 ประเด็น
คือ (1) ด้ านดิน (2) ด้ านการใช้ ที่ดิน (3) ด้ านเศรษฐกิจ-สังคม (4) ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การศึกษาอันตราย
(5) ด้ านคุณภาพอากาศ (6) ด้ านมลภาวะทางนํา้ (7) ด้ านการจัดการขยะประเภทของแข็งและขยะอันตราย (8) ด้ านเสียง
(9) ด้ านดิ นและนํ า้ ใต้ ดิ น (10) ด้ านคมนาคมขนส่ง (11) ด้ านการสาธารณสุข และ (12) ด้ านการป้ องกันอันตราย เป็ น
ประจําตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมสอดคล้ องตาม
เงื่อนไขของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) ปตท. จึงได้ ทําการวิเคราะห์ และจําแนก
กิจกรรมการดําเนินการต่างๆ ศึกษาเปรี ยบเทียบกับมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่เสนอในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม นอกจากนันยั
้ งศึกษาถึงสภาพปั ญหาและอุปสรรคที่เป็ นสาเหตุในกรณีที่ ปตท. ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามมาตรการในบางประเด็น พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ปัจจัยด้ านผลกระทบหรื อความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ตามมาตรการที่ กําหนดไว้ ดังกล่าว และนํ าเสนอแนวทางในการแก้ ไขอุปสรรคหรื อปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ เพื่ อให้ การ
ดําเนินโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ
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3.2 ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
จากการประมวลผล การทบทวนและรวบรวมข้ อมูล ข้ อเท็จจริ งต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ ตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ ปตท. ได้ ดําเนินการในช่วงระยะดําเนินการของโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ทัง้ 14 โครงการท่อ
ส่งก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งเป็ นโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ที่ เปิ ดดําเนินการที่ อยู่ในความรั บผิ ดชอบ ของ ปท.1 ที่ ต้ อ ง
ดําเนิ นการติดตามตรวจสอบสามารถสรุ ป ผลการปฏิ บัติต ามเงื่ อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อ ม ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุน ายน 2563 จํานวน 14 โครงการท่อส่ง ก๊ าซธรรมชาติ ดัง ตารางที่ 1.41-1 ถึง ตารางที่ 1.4-1-14

3.3 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
จากการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม
(ระยะดํ าเนิ น การ) ของ ปท.1 ที่ ต้ องจัด ทํ ารายงานการติ ด ตามตรวจสอบมาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) จํานวน 14 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ พบว่า ทาง ปท.1 ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของมาตรการ
ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) ที่ได้ กําหนดไว้ เกือบทังหมดและไม่
้
มีปัญหา/อุปสรรคใน
การดําเนินการแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ สามารถสรุ ปผลการศึกษาและประเด็นที่สาํ คัญที่ ปตท. ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ
ได้ ดงั นี ้
1) ด้ านการใช้ ท่ ดี นิ
ผลการดําเนินการของ ปท.1 พบว่า ทัง้ 4 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ ได้ แก่ (1) โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
ไปยังบริ ษัท เวลโกรกลาส อินดัสตรี ย์ จํากัด (2) โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท ควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปร
ดักท์ ส จํากัด (3) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ จากสถานีควบคุมก๊ าชที่ WN-2 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และ (4) โครงการท่อส่งก๊ าซบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ของ
บริ ษั ท บ่ อวิ น เพาเวอร์ จํ ากัด สามารถปฏิ บัติ ต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบด้ านการใช้ ที่ ดิ น อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบถ้ วนโดยได้ มีการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงการตรวจสอบการรุ กลํ ้าเขตวางระบบ
ท่อส่งก๊ าซฯ เป็ นประจําตามแผนการดําเนินงานประจําปี ตลอดจนได้ ทําการติดตังป้
้ ายเตือนบริ เวณแนวท่อตลอดแนว
วางท่อส่งก๊ าซฯ
2) ด้ านเศรษฐกิจ-สังคม
ผลการดํ าเนิ นการของ ปท.1 พบว่าทัง้ 14 โครงการท่ อส่งก๊ าซฯ ได้ ปฏิ บัติ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไข
ผลกระทบด้ านเศรษฐกิ จ-สังคม อย่างครบถ้ วนและมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ นี ้ เพื่ อเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพอันดี กับชุมชน
ใกล้ เคียง โดยดําเนิ นการผ่านระบบสื่อต่างๆ รวมถึงการจัดเจ้ าหน้ าที่ ของ ปตท. เข้ าพบปะและเยี่ ยมเยื อนชุมชน อย่าง
ต่อเนื่องประจํา รวมทังให้
้ ความรู้ และความเข้ าใจ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ กับระบบความปลอดภัย และรับฟั งความคิดเห็น
และทัศนคติ ของโครงการ โดยสลับหมุนเวี ยนกันไปในแต่ ละชุ มชนและหน่ วยงาน นอกจากนี ้ ยัง มี ก ารสนับ สนุ น
งบประมาณและเข้ าร่ วมกิจกรรมกับชุมชน/หน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์จาก ปตท. ตามโอกาสต่างๆ ตามแผน
ดําเนินการด้ านประชาสัมพันธ์ ที่ ปตท. กําหนด โดยดําเนินการตามแผนงานมวลชนสัมพันธ์ ประจําปี 2563 และมีการ
3-2

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อ เขต 1 ปี พ.ศ. 2563

มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ปรับปรุ งรู ปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ตามแผนงานดังกล่าว เพื่อเป็ นการสร้ างสัมพันธ์ที่ดีและเป็ นที่ยอมรับจากชุมชน
ในท้ องถิ่น
3)

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผลการดําเนินการของ ปท. 1 พบว่า โดยส่วนใหญ่ทงั ้ 14 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ ได้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แก้ ไขและลดผลกระทบด้ านอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย อย่ า งครบถ้ วนและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั ง้ นี ้
ในปี 2563 ปท.1 ได้ ดําเนิ นการแผนการซ้ อมแผนฉุกเฉิ นในช่วงไตรมาสที่ 4 (ช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดื อนธันวาคม
2563) โดยกําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) แสดงรายละเอียดดัง
ภาคผนวก ญ-6 และมี แผนกํ าหนดการตรวจสุขภาพและผลการตรวจสุขภาพพนักงานในสายงานระบบท่ อส่งก๊ าซ
ธรรมชาติ วันที่ 1 มิถนุ ายน - 31 สิงหาคม 2563 แสดงรายละเอียดดังภาคผนวก ฐ-1
นอกจากนี ้ จากการตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ องกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ดังตารางที่ 3.2-1-1 ถึง 3.2-1-14 ข้ างต้ น พบว่า ยังมีมาตรการด้ านสิ่งแวดล้ อมด้ านอื่นๆ ที่กําหนดไว้ เป็ นเงื่อนไขให้ ระบบ
ท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ บางระบบที่ จะต้ องดํ าเนิ นการตามมาตรการนั น้ ๆ ได้ แก่ (1) ด้ านดิ น (2) ด้ านคุ ณ ภาพอากาศ
(3) ด้ านมลภาวะทางนํ า้ (4) ด้ านการจั ดการขยะประเภทของแข็ งและขยะอันตราย (5) ด้ านเสี ยง (6) ด้ านดิ น และ
นํ ้าใต้ ดิน (7) ด้ านการป้องกันอันตราย และ (8) ด้ านการสาธารณสุข ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นมาตรการที่กําหนดเป็ นเงื่อนไขของ
โครงการท่อส่งก๊ าซบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ของบริ ษัท บ่อวินเพาเวอร์ จํากัด ที่ต้องปฏิบตั ิตาม พบว่า โครงการท่อส่งก๊ าซ
ธรรมชาติตา่ งๆ ได้ ปฏิบตั ิตามเช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 3.2-1-14 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อเชื่อมระบบท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการทัว่ ไป 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้อ งกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ในรู ปแผนปฏิบตั ิ
การด้ านสิ่งแวดล้ อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 1 จาก
KP47 ถึง KP53 อย่ า งเคร่ ง ครั ด และใช้ เป็ น แนวทางในการกํ า กับ
ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้ อง
2) บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะต้ องได้ รับอนุญาตให้ ใช้ พื ้นที่ในการ
วางท่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องก่อนเริ่ มดําเนินการก่อสร้ างโครงการ
3) นํ า รายละเอี ย ดในแผนปฏิ บัติ ก ารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมไปกํ า หนดใน
เงื่ อ นไขสัญ ญารั บ ดํ า เนิ น การออกแบบ สัญ ญาก่ อ สร้ าง สัญ ญา
ดํ า เนิ น การอย่ า งละเอี ย ดชัด เจน เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผ ลในทางปฏิบตั ิ และนําไปติดประกาศและเผยแพร่ ให้ กับ
ชุมชนบริ เวณพื ้นที่โดยรอบโครงการรับทราบ
4) ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารด้ านสังคม มวลชนสัมพันธ์ และการรับ
เรื่ องร้ องเรี ยน ตังแต่
้ ระยะก่อนก่อสร้ างโครงการ และดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องในระยะก่อสร้ าง และระยะดําเนินการ เพื่อให้ ชมุ ชนเกิดความ
เข้ าใจและเข้ ามามีส่วนร่ วมในทุกขันตอนของการพั
้
ฒนาโครงการ

ปั ญหา/
อุปสรรค

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

พื ้นที่โครงการ

- ปตท. ได้ มี ก ารจัด ทํ า Procedure เกี่ ย วกับ การจัด ทํ า รายงานผลการ
ปฏิ บัติ ต ามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ข และปฏิ บัติ ต ามมาตรการ
ป้องกันฯ และมาตรการติดตามฯ อย่างต่อเนื่องทังในระยะก่
้
อสร้ างระยะ
ดําเนินการและนําเสนอรายงานทุก ๆ 6 เดือน

ไม่มี

พื ้นที่โครงการ

- โครงการได้ รับอนุญาตให้ ใช้ พื ้นที่ในการวางท่อจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ก่อนเริ่ มดําเนินการก่อสร้ างโครงการ
- ปตท. ได้ นํ า มาตรการมาใช้ เป็ น ข้ อ กํ า หนด ในการทํ าสัญ ญาจ้ างกับ
ผู้รั บ เหมาตามข้ อ กํ าหนดตัง้ แต่ในระยะก่ อ สร้ างและได้ นํา เสนอไปใน
รายงานติดตามฯระยะก่อสร้ างปั จจุบนั เป็ นระยะดําเนินการของโครงการ
ไม่มีการก่อสร้ างเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ไม่มี

- บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มี การประชาสัมพันธ์ โครงการและจัดทํา
แผนดํ าเนิ น การด้ า นการรั บ ผิ ด ชอบต่อ สังคม ดัง ภาคผนวก ค-1 ถึ ง
ภาคผนวก ค-3 มาอย่างต่อเนื่อง

ไม่มี

พื ้นที่โครงการ

พื ้นที่โครงการ

ไม่มี
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการทั่วไป 5) จัดทําข้ อมูลรายละเอียดโครงการ พร้ อมแผนที่แสดงตําแหน่งแนวท่อ
(ต่อ)
ที่ ดํ า เนิ น การจริ งอย่ า งละเอี ย ดและชัด เจน และส่ ง ให้ ห น่ ว ยงาน
เจ้ าของพื น้ ที่ ที่ แ นวท่ อ พาดผ่ า น เพื่ อ ให้ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วใช้
ประกอบการวางแผนพัฒ นาพื น้ ที่ ในอนาคต เพื่ อ ป้อ งกัน และลด
ผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยตามแนวท่อ ส่งก๊ าซธรรมชาติ และ
นํ าเสนอให้ สํ า นัก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม โดยผนวกในรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
6) จัดทําคู่มือการระงับเหตุฉุกเฉิ นของโครงการท่อ เชื่ อ มระบบท่อ ส่ง
ก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53 และประชาสัมพันธ์คมู่ ือ
ดังกล่าว เพื่ อ ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการดําเนินการ และการปฏิบตั ิตน
เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินต่อชุมชน หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในพืน้ ที่ หน่วยงานด้ านการจราจร และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื ้นที่
อย่างต่อเนื่อง
7) ตรวจสอบความพร้ อมของการดํ าเนิ น งานตามแผนฉุกเฉิ น อย่ า ง
สมํ่ า เสมอ และฝึ กซ้ อมแผนฉุ ก เฉิ น กั บ ชุ ม ชน ผู้ ประกอบการ
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื น้ ที่ หน่วยงานด้ าน
การจราจร และหน่วยงานต่างๆ ในพื น้ ที่อ ย่างต่อ เนื่ อง เพื่ อเตรี ยม
ความพร้ อมทังด้
้ านแผนงาน การบังคับบัญชา การประสานงาน และ
ความพร้ อมของอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน

ปั ญหา/
อุปสรรค

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

พื ้นที่โครงการ

- โครงการได้ ทําการขออนุญาตหน่วยงานเจ้ าของพืน้ ที่และจัดทําแบบ As
built และแผนที่แ นวท่อ ส่งก๊ าซธรรมชาติให้ กับ หน่วยงานเจ้ าของพื น้ ที่
แล้ ว

ไม่มี

พื ้นที่โครงการ

- ปตท. ได้ จัดทําขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เกี่ยวกับการระงับ
เหตุฉุกเฉิ น ดังภาคผนวก ญ-1 นอกจากนี ย้ ังได้ จัด ทําคู่มื อ ระงับ เหตุ
ฉุกเฉิน ดังภาคผนวก ญ-4 และภาคผนวก ญ-5

ไม่มี

พื ้นที่โครงการ

- ปตท. ได้ จัดทําขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เกี่ยวกับการระงับ
เหตุฉุกเฉิน ดังภาคผนวก ญ-1 โดยในปี 2563 ปท.1 ได้ ทําการฝึ กซ้ อม
แผนฉุกเฉินในช่วงไตรมาสที่ 4 (ช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม
2563) โดยกํ า หนดการอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามสถานการณ์ ดัง
ภาคผนวก ญ-6 และผลการซ้ อมแผนฯ ดังภาคผนวก ญ-7 นอกจากนี ้
ยังได้ จัดทําคู่มือระงับเหตุฉุกเฉิ น ดังภาคผนวก ญ-4 และภาคผนวก
ญ-5

ไม่มี
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

มาตรการทั่วไป 8) หากเกิดความเสี ยหายอัน เนื่ อ งมาจากการดําเนิน การโครงการ ให้
(ต่อ)
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดําเนินการจ่ายค่าชดเชยเร่ งด่วน ให้ แก่
ผู้ได้ รั บ ผลกระทบ เพื่ อ เป็ น การบรรเทาทุก ข์ ฉุก เฉิ น ในเบื อ้ งต้ น ซึ่ง
ขัน้ ตอนการจ่ายค่าชดเชยในกรณี ป กติ เมื่ อ สรุ ป สาเหตุแ ละมูล ค่า
ความเสี ย หายทัง้ หมดแล้ ว บริ ษั ท ประกัน ภัย จะจ่ า ยให้ ผ้ ู เสี ย หาย
โดยตรงตามขันตอนการชดเชยความเสี
้
ยหายของบริ ษัทประกันภัย
9) บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ต้ องจัดทําและเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้ านสิ่งแวดล้ อ ม ให้ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อ ม (สผ.) จังหวัดชลบุรี
กรมธุ ร กิ จ พลัง งาน และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ กิ จ การ
พลัง งาน พิ จ ารณาทุก ๆ 6 เดื อ น ทัง้ ในระยะก่ อ สร้ าง และระยะ
ดํ า เนิ น การ ตามแนวทางการนํ า เสนอผลการติ ด ตามตรวจสอบ
ผ ล ก ระท บ สิ่ งแ วด ล้ อ ม ข อ งสํ านั ก งาน น โยบ ายแ ล ะแ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
10) หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อ ม แสดงให้ เห็น
แนวโน้ มปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อม บริ ษั ท ปตท. จํ า กัด (มหาชน) ต้ อ ง
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขปั ญ หานัน้ โดยเร็ ว และหากเกิดเหตุการณ์
ใด ๆ ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ต้ อ งแจ้ งให้ จังหวัดชลบุรี กรมธุรกิจพลังงาน สํ านักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และสํานักงานนโยบายและ

ปั ญหา/
อุปสรรค

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

พื ้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดําเนิ นการที่ผ่ านมายังไม่เกิด ความเสี ยหายจากการ
ดําเนินโครงการแต่อ ย่างใดอย่างไรก็ดีโครงการมี การดําเนินการจัดซือ้
ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับชีวิตและทรัพย์สินที่
อาจได้ รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ระหว่างการก่อสร้ างและ
ดําเนินการ ดังภาคผนวก จ

ไม่มี

พื ้นที่โครงการ

- ปตท. ได้ มีการทํา Procedure เกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ข และปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและ
มาตรการติดตามมาตรการฯ อย่างต่อเนื่องทังในระยะก่
้
อสร้ างและระยะ
ดําเนินการและนําเสนอรายงานทุก ๆ 6 เดือน

ไม่มี

พื ้นที่โครงการ

- จากผลการติดตามตรวจสอบตังแต่
้ เริ่ มดําเนินการโครงการถึงปั จจุบนั ยัง
ไม่พบปัญหาในการดําเนินการใด ๆ

ไม่มี
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
มาตรการทั่วไป
(ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) ทราบโดยเร็ ว เพื่อจะ
ได้ ประสานให้ ความร่ วมมือในการแก้ ไขปัญหาดังกล่าว
11) หากบริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน) (ปตท.) มี ค วามประสงค์ จ ะ
เปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรื อมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม หรื อ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อม ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด
(มหาชน) แจ้ งให้ หน่วยงานที่มีอํ านาจหน้ าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรื ออนุญาตดําเนินการ ดังนี ้
(1) หากหน่ วยงานผู้อ นุมัติห รื อ อนุญ าตเห็น ว่าการเปลี่ ยนแปลง
ดั ง กล่ า ว เกิ ด ผลดี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมมากกว่ า หรื อ เที ย บเท่ า
มาตรการที่ กํ า หนดไว้ ใ นรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับความเห็นชอบไว้ แล้ ว ให้ หน่วยงานผู้อนุมตั ิ
รับจดแจ้ งให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ใน
กฎหมายนัน้ ๆ ต่อไป พร้ อมกับให้ จดั ทํา
(2) หากหน่ วยงานผู้อ นุมัติห รื อ อนุญ าตเห็น ว่าการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวอาจกระทบต่อ สาระสํ าคัญ ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบไว้ แล้ ว ให้
หน่วยงานผู้อนุมตั ิ หรื ออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชํานาญการ พิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (คชก.) ชุดที่

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

พื ้นที่โครงการ

- บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ยึดถือปฏิบตั ิตามมาตรการฯ อย่างไรก็ดีหากมี
มาตรการหรื อรายละเอี ยดโครงการใดที่ จํ าเป็ นต้ องเปลี่ ยนแปลงเพื่ อให้
สอดคล้ องในการปฏิบตั ิทาง ปตท. จะปฏิบตั ิตามมาตรการ ปั จจุบนั ปตท. ยัง
ไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรื อแผนปฏิบตั ิการ
แต่อย่างใด

ปั ญหา/
อุปสรรค

ไม่มี

3-118

มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

เกี่ยวข้ องให้ ความเห็นประกอบก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลง
และเมื่อโครงการได้ รับอนุมตั หิ รื ออนุญาตให้ มีการเปลี่ยนแปลง
ให้ หน่วยงานผู้อนุมตั หิ รื ออนุญาต แจ้ งผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมเพื่อทราบ
12) หากยังมีประเด็นปัญหาข้ อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการ
พื ้นที่โครงการ
- จากผลการติดตามตรวจสอบตังแต่
้ เริ่ มดําเนินการโครงการถึงปัจจุบนั ยังไม่พบ
ดําเนินโครงการ ปตท. ต้ องดําเนินการแก้ ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัด
ปัญหาในการดําเนินการใด ๆ
ปัญหาความขัดแย้ งของชุมชนในพื ้นที่ทนั ที
1. ด้ านสังคม
1) จัดให้ มีระบบการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและดําเนินการตามกระบวนการ พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
และการมี
จัดการข้ อร้ องเรี ยน
ธรรมชาติและหน่วยงาน/
- จัด ให้ มี ร ะบบการรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยนและกระบวนการในการแก้ ไขข้ อ
ส่วนร่ วมของ
ชุมชนใกล้ เคียง
ร้ องเรี ยน ดังภาคผนวก ง
ประชาชน
2) จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
ให้ กบั หน่วยงานต่าง ๆ เช่น เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เอกสาร ธรรมชาติและหน่วยงาน/
- หน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ของระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติได้ จดั ให้ มีการ
เผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้นําชุมชน เป็ นตัน
ชุมชนใกล้ เคียง
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจโดยคํานึง ถึงผลดีของก๊ าซ
ธรรมชาติ พร้ อมสร้ างความเชื่ อ มั่น ในระบบความปลอดภัยต่อ การ
ดําเนินงานของโครงการ โดยการผ่านระบบสื่ อต่าง ๆ ดังภาคผนวก
ค-2 การจัด นิทรรศการ การเปิ ดให้ เยี่ยมชมการดําเนินงานภายใน ส่วน
ปฏิบตั ิการ รวมทัง้ การเข้ าลงพื ้นที่เพื่อชี ้แจงสร้ างความเข้ าใจกับชุมชน
ตามแผนงานมวลชนสัมพันธ์ประจําปี 2563 ดังภาคผนวก ค-1 และ
ร่ วมกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม ดังภาคผนวก ค-3

ปั ญหา/
อุปสรรค

มาตรการทัว่ ไป
(ต่อ)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3-119

มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
1. ด้ านสังคม
และการมี
ส่วนร่ วมของ
ประชาชน
(ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

3) จัดให้ มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสี ยหายที่อาจเกิดขึน้ พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
ต่อชีวติ และทรัพย์สินจากการดําเนินโครงการ
ธรรมชาติและหน่วยงาน/
- มีการดําเนินการจัดซื ้อประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิด
ชุมชนใกล้ เคียง
ขึน้ กับชีวิตและทรั พ ย์สินที่อ าจจะได้ รั บความเสี ยหายจากอุบัติเหตุที่
เกิดขึ ้นระหว่างการก่อสร้ าง และดําเนินการ ดังภาคผนวก จ
4) สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อชุมชน โดยเข้ าร่ วมดําเนินกิจกรรมการมีส่วน พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
ร่ วม และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรื อหน่วยงานใน ธรรมชาติและหน่วยงาน/
- จัดทําแผนดําเนินการด้ านการรับผิดชอบต่อสังคม ดังภาคผนวก ค-1
พื ้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การร่ วมกิจกรรมตามเทศกาล
ชุมชนใกล้ เคียง
มาอย่างต่อเนื่อง และได้ เปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนมีส่วนร่ วมในการขอรับการ
สนับ สนุน จากปตท.ซึ่ง สอดคล้ องกับ แผนการดํ า เนิ น งานด้ านการ
รับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท. และหลักการคืนประโยชน์ และแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังภาคผนวก ค-3
2. ด้ าน
1) การฝึ กอบรมด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุข
จั ด ให้ มี ก ารอบรม/ให้ ความรู้ ทางด้ านอาชี ว อนามั ย และความ พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
สุขภาพ อาชี
ปลอดภัยอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวข้ องกับการใช้ ธรรมชาติโครงการ
- จัดทําขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เรื่ องการฝึ กอบรม โดยได้
วอนามัยและ
ก๊ าซฯ โดยหัวข้ อที่ทําการฝึ กอบรม เช่น กฎระเบียบความปลอดภัย
จัดทําแผนการฝึ กอบรมพนักงาน ดังภาคผนวก ช-1 ถึง ภาคผนวก
ช-3
ความ
และวิธีการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยในเขตระบบท่อส่งก๊ าซฯ การใช้
ปลอดภัย
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการปฏิบตั ิกรณี ฉุกเฉิน และ
การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น เป็ นต้ น
2) การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบตั ิเหตุก๊าซรั่ว และการลุกไหม้ จาก
ก๊ าซรั่ว
(2.1) ตรวจสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ อ ย่ า ง พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
สมํ่าเสมอ โดยมีการเฝ้าระวัง และบํารุ งรักษา ดังนี ้
ธรรมชาติโครงการ
- มีการจัดทําแผนการดําเนินงานในการบํารุ งรักษาท่อส่งก๊ าซฯ ผลการ
ดําเนินงานและมีการสํารวจพื ้นที่วางท่อตามมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอ

ปั ญหา/
อุปสรรค
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3-120

มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
2. ด้ าน
สาธารณสุข
สุขภาพ อาชี
วอนามัยและ
ความ
ปลอดภัย
(ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
- การสํ า รวจพื น้ ที่ ว างท่ อ ส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ASME B31.8 เป็ นประจําปี ละ 4 ครัง้
- การสํารวจป้ายเตือน เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8
เป็ นประจําปี ละ 4 ครัง้ พร้ อมกับการสํารวจพื ้นที่
- การสํารวจและสังเกตการณ์ ทรุ ดตัวของท่อส่งก๊ าซธรรมชาติและ
การ กัดเซาะของดินที่ปิดทับท่อส่งก๊ าซธรรมชาติบริ เวณที่ดนิ อ่อน
ทางนํ า้ ไหลหรื อ ทางลาดชัน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน เป็ น
ประจําปี ละ 1 ครัง้
- การสํ า รวจการรั่ ว ของท่ อ ส่ งก๊ าซธรรมชาติเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐาน ASME B31.8 เป็ นประจําปี ละ 1 ครัง้
- การตรวจสอบการชํารุ ดของ Coating ของท่อ ส่งก๊ าซธรรมชาติ
เป็ นประจํ า ทุ ก ๆ 5 ปี หรื อเมื่ อมี การเป ลี่ ย น แปลงของ
สิ่ ง แวดล้ อม หรื อ ค่ า Pipe to Soil Potential ตํ่ า กว่ า เกณฑ์ ใ ห้
ตรวจสอบเป็ นการเฉพาะ
- การตรวจสอบสภาพการผุกร่ อ นภายในท่อส่งก๊ าซฯ ตรวจสอบ
การเบี่ ยงเบนของท่อ การบุบ รอยขี ด ข่ว น ความหนา รอยย่ น
และความเสี ย หายทางกลอื่ นๆ โดยใช้ วิธีการ Run Instrument
PIG เป็ นประจํา ทุก 5 ปี
- การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ป้องกันการผุของท่อส่งก๊ าซ
ธรรมชาติ (CIPs) ทุ ก ระยะ 1 เมตร เพื่ อ ตรวจดู ว่า ท่ อ ส่ ง ก๊ าซ
ธรรมชาติบ ริ เวณใดมี ค่าระดับ แรงดัน ไฟฟ้ าตํ่ ากว่า มาตรฐาน
NACE SP 0169 เป็ นประจําทุก 5 ปี

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปั ญหา/
อุปสรรค

ดังภาคผนวก ฌ-2 และ ภาคผนวก ฌ-3 โดยปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนใน
การบํารุ งรักษาท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ดังภาคผนวก ฌ-1

3-121

มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
2. ด้ าน
สาธารณสุข
สุขภาพ อาชี
วอนามัยและ
ความ
ปลอดภัย
(ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

- การตรวจสอบการสึกกร่ อนของท่อส่งก๊ าซธรรมชาติบริ เวณที่มี
ความเสี่ยงสูง เช่น บริ เวณข้ องอ หรื อบริ เวณที่ก๊าซมีความเร็ วสูง
และกรณี ที่ พ บการผุ ก ร่ อนของท่ อ ส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ ตาม
มาตรฐาน ASME B31.8 เป็ นประจําปี ละ 1 ครัง้
- การตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า โดย Rectifier ให้ กบั ระบบ
Cathodic Protection โดยวิ ธี ก ารวัด พารามิ เ ตอร์ ต่ า ง ๆ ทาง
ไฟฟ้า ได้ แก่ กระแส ความต่างศักย์ กําลัง เป็ นต้ น เป็ นประจําปี
ละ 12 ครัง้
(2.2) ควบคุมให้ มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
สิ่ ง แวดล้ อม และขั น้ ตอนคู่ มื อ การปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บความ ธรรมชาติโครงการ
- มีการจัดทํานโยบายด้ าน คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านในเขตระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล้ อม ดั ง ภาคผนวก ฉ-1 รวมทั ง้ กฎความปลอดภั ย ดั ง
ภาคผนวก ฉ-5 และได้ ทําการประกาศให้ พนักงานของระบบส่งก๊ าซฯ
รับทราบเพื่อนําไปปฏิบตั ิ
(2.3) ดูแลรักษาป้ายแสดงตําแหน่งแนวท่อก๊ าซธรรมชาติ ให้ เห็นข้ อความ พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
และหมายเลขโทรศัพท์แจ้ งเหตุอย่างชัดเจน
ธรรมชาติโครงการ
- มี การติดตัง้ ป้ายบริ เวณแนวท่อ เพื่ อ เป็ น การประชาสัมพันธ์ แ นวท่อ ฯ
ระบุข้อความเตือน เบอร์ โทรศัพท์ ดังภาพที่ 3.2-14 ทังนี
้ ้ โครงการได้ มี
การบํารุ งรักษาป้ายมา อย่างต่อเนื่องตามแผนและผลการบํารุ งรักษา
ระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ประจําปี 2563 ของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อ
เขต 1 ดังภาคผนวก ฌ-2 และ ภาคผนวก ฌ-3
(2.4) ประสานงานไปยังหน่ วยงานเจ้ าของพื น้ ที่ วางท่ อ และหน่ วยงาน พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
รับผิดชอบดูแลระบบสาธารณูปโภคบริ เวณใกล้ เคียงแนววางท่อของ ธรรมชาติโครงการ
- จัดทําขันตอนการขออนุ
้
ญาตเข้ าทํางานในเขต ระบบก่อนที่เข้ าทํางานใน

ปั ญหา/
อุปสรรค

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3-122

มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

2. ด้ าน
โครงการให้ แ จ้ งกิจกรรมใด ๆ ที่จะดําเนินการในเขตระบบท่อ ส่ง
สาธารณสุข
ก๊ าซธรรมชาติ แก่ ปตท. เป็ นการล่วงหน้ า
สุขภาพ อาชี (2.5) จัดให้ มี ร ะบบการขออนุญ าตทํ างาน (Work Permit) เพื่ อ ทํ างาน
วอนามัยและ
ภายในพื ้นที่เขตระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติก่อนดําเนินการกิจกรรม
ความ
ใด ๆ บริ เวณท่อส่งก๊ าซฯ
ปลอดภัย
(2.6) จัดให้ มีระบบการตรวจจับ (Detection) เพื่อป้องกันก๊ าซรั่ วไหล และ
(ต่อ)
สามารถรายงานด้ วยระบบเชื่ อ มโยงอั ตโนมั ติ (On-Line Report)
ควบคุมด้ วยระบบคอมพิวเตอร์

3) การเตรี ยมความพร้ อมและการปฏิบตั ิกรณีก๊าซรั่ว
(3.1) จัดให้ มี แผนระงับเหตุฉุกเฉิ นในการปฏิ บัติงานฉุกเฉิ นเพื่ อควบคุม
สถานการณ์ในทันทีที่เกิดอุบตั เิ หตุจากการรั่วของก๊ าซ
(3.2) ฝึ กซ้ อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ตามนโยบายสายงานระบบท่อส่งก๊ าซ
ธรรมชาติ ซึ่งส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 (ปท.1) เป็ นหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบในการระงับ เหตุ ฉุ กเฉิ น ที่ เกิ ด ขึ น้ กับ ระบบท่ อ ส่ งก๊ าซ
ธรรมชาติ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(3.3) จัดทําเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ ต้องประสาน งานในกรณี
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้ แก่ สถานีตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล เป็ นต้ น

สถานที่ดาํ เนินการ

พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ
ธรรมชาติโครงการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ
เขต ระบบก่ อ นที่ เข้ า ทํ างานในเขตระบบท่อ ส่ งก๊ าซธรรมชาติแ ละมี
ตัวอย่างใบขออนุญาตเข้ าทํางาน ดังภาคผนวก ซ-1 และ ภาคผนวก
ซ-2

พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
ธรรมชาติโครงการ
- มี ก ารติ ด ตัง้ ระบบควบคุม อัต โนมัติ คื อ ระบบ SCADA เพื่ อ ทํ า การ
ติดตามตรวจสอบพารามิเตอร์ ต่างๆ ในการจัดส่งก๊ าซฯ เช่น อัตราการ
ไหล ความดั น ฯลฯ โดยมี แ ผนบํ า รุ ง รั ก ษา (Maintenance) ระบบ
SCADA ดังภาคผนวก ฌ-4
- ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ
- จัด ทํ า ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง าน (Procedure) เกี่ ย วกั บ การระงับ เหตุ
ธรรมชาติโครงการ
ฉุกเฉิ น ดังภาคผนวก ญ-1 โดยในปี 2563 ปท.1 ได้ ทํ าการฝึ กซ้ อ ม
แผนฉุ ก เฉิ น ในช่ ว งไตรมาสที่ 4 (ช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม 2563 ถึ ง เดื อ น
พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ
ธั น วาคม 2563) โดยกํ า หนดการอาจมี การเป ลี่ ย นแปลงตาม
ธรรมชาติโครงการ
สถานการณ์ ดังภาคผนวก ญ-6 และผลการซ้ อมแผนฯ ดังภาคผนวก
ญ-7 นอกจากนีย้ งั ได้ จัดทําคู่มือระงับเหตุฉุกเฉิน ดังภาคผนวก ญ-4
และภาคผนวก ญ-5
พื น้ ที่ ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
ธรรมชาติโครงการ
- จัดทําคูม่ ือการระงับเหตุฉกุ เฉิน และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่
ต้ องประสานงานกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินให้ กบั กลุ่มลูกค้ า และชุมชนต่าง ๆ
ในพื ้นที่ใกล้ เคียง ดังภาคผนวก ญ-4 และภาคผนวก ญ-5

ปั ญหา/
อุปสรรค

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

3-123

มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
2. ด้ าน
สาธารณสุข
สุขภาพ อาชี
วอนามัยและ
ความ
ปลอดภัย
(ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

(3.4) จั ด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ป ระจํ า ที่ ผ่ า นการฝึ กอบรมเป็ นอย่ า งดี เ พื่ อ พื ้น ที่ ระบบ ท่ อส่ งก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
ควบคุมดูแลในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊ าซ
ธรรมชาติโครงการ
- จัดทําขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เรื่ องการฝึ กอบรม โดยได้
จัดทําแผนการฝึ กอบรมพนักงาน ดังภาคผนวก ช-1 ถึง ภาคผนวก
ช-3
(3.5) จัดให้ มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรั พย์ สินที่ได้ รับความ พื ้น ที่ ระบบ ท่ อส่ งก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
เสียหายจากการดําเนินโครงการ
ธรรมชาติโครงการ
- มีการจัดซื ้อประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ กับชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น ที่ อ าจจะได้ รั บ ความเสี ย หายจากอุ บัติ เหตุ ที่ เกิ ด ขึ น้
ระหว่างการก่อสร้ าง และดําเนินการ ดังภาคผนวก จ
4) การป้ องกันและแก้ ไขการเกิ ดอุบัติเหตุจากบุ คคลที่ สามและการก่ อ
วินาศกรรม
(4.1) ตรวจสอบและบํ า รุ งรั ก ษาอุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน การรั่ ว ไหลของก๊ าซ พื ้น ที่ ระบบ ท่ อส่ งก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้ พร้ อมใช้ งานอย่างสมํ่าเสมอ ธรรมชาติโครงการ
- มี การตรวจสอบอุปกรณ์ ป้อ งกันการรั่ วไหลอุปกรณ์ ป้อ งกันอันตราย
ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ ควบคุมเพลิงอย่างสมํ่าเสมอ ดังภาคผนวก
ฌ-6 และมีการจัดทําแผนการดําเนินงานในการบํารุ งรักษาท่อส่งก๊ าซ
ธรรมชาติ ผลการดํ า เนิ น งานและมี ก ารสํ า รวจพื น้ ที่ ว างท่ อ ตาม
มาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอ ดังภาคผนวก ฌ-2
(4.2) ดูแ ลรั ก ษาป้ า ยเตื อ นแสดงตํ า แหน่ งท่อ ส่ งก๊ า ซธรรมชาติ พร้ อม พื ้น ที่ ระบบ ท่ อส่ งก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายเตือน หรื อสัญลักษณ์ ให้ สามารถ ธรรมชาติโครงการ
- มี การติดตัง้ ป้ายบริ เวณแนวท่อ เพื่ อ เป็ น การประชาสัมพันธ์ แ นวท่อ ฯ
มองเห็นข้ อความและหมายเลขโทรศัพท์แจ้ งเหตุฉกุ เฉิน
ระบุข้อความเตือนเบอร์ โทรศัพท์ ดังภาพที่ 3.2-14 ทังนี
้ โ้ ครงการได้ มี
การบํารุ งรักษาป้ายมาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนและผลการบํารุ งรักษา
ระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ประจําปี 2563 ของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อ
เขต 1 ดังภาคผนวก ฌ-2 และ ภาคผนวก ฌ-3

ปั ญหา/
อุปสรรค
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3-124

มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
2. ด้ าน
สาธารณสุข
สุขภาพ อาชี
วอนามัยและ
ความ
ปลอดภัย
(ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(4.3) ประชาสัมพันธ์ขอความร่ วมมือกับหน่วยงาน และชุมชนที่อยู่
ใกล้ เคียง ช่วยสอดส่องดูแลมิให้ ผ้ ใู ดมาทํากิจกรรม ที่อาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายกับแนวท่อส่งก๊ าซธรรมชาติของโครงการ รวมทังหาก
้
หน่วยงานใดจะดําเนินการก่อสร้ าง ปรับปรุ ง หรื อกระทําการ
เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในพื ้นที่ เช่น การซ่อมบํารุ งถนน
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็ นต้ น ในเขตระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
ต้ องแจ้ งให้ ปตท. รับทราบ รวมทังจั
้ ดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
(4.4) ควบคุมให้ มีการตรวจสอบสภาพพื ้นที่ตามแนวท่อส่งก๊ าซอย่าง
สมํ่าเสมอเป็ นประจําตามมาตรฐาน ASME B31.8

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปั ญหา/
อุปสรรค

พื น้ ที่ ระบ บ ท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
ธรรมชาติโครงการ
- มี ก ารจัด กิ จ กรรมประชาสัม พัน ธ์ ด้ ว ยที ม งานมวลชนสัม พัน ธ์ อ ย่ า ง
ต่อ เนื่ อ ง และมี การจัดทําสื่ อ ชุมชน ดังภาคผนวก ค ทัง้ นี ้ ปตท. ได้
จัดทําขันตอนการขออนุ
้
ญาตเข้ าทํางานในเขตระบบก่อนที่เข้ าทํางาน
ในเขตระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ แ ละมี ตัว อย่ า งใบขออนุญ าตเข้ า
ทํางาน ดังภาคผนวก ซ

ไม่มี

พื น้ ที่ ระบ บ ท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
ธรรมชาติโครงการ
- มีการจัดทําแผนการดําเนินงานในการบํารุ งรักษาท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
ผลการดําเนินงานและมี การสํ ารวจพื น้ ที่วางท่อ ตามมาตรฐานอย่าง
สมํ่าเสมอ ดังภาคผนวก ฌ-2 และภาคผนวก ฌ-3 โดยปฏิบตั ิตาม
ขันตอนในการบํ
้
ารุ งรักษาท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ดังภาคผนวก ฌ-1

ไม่มี

5) การดําเนินงานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับพนักงาน
ปฏิบตั งิ าน
(5.1) ควบคุมให้ มีการใช้ อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม พื น้ ที่ ระบ บ ท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
ธรรมชาติโครงการ
- มี ก ารจัด ทํ าข้ อ กํ าหนดเกี่ ย วกับ การใช้ อุป กรณ์ ป้อ งกันอัน ตรายส่ว น
ในแต่ละประเภทของงาน
บุคคล ดังภาคผนวก ฉ-7 เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
(5.2) ขณะที่ดําเนินการซ่อมแซมท่อก๊ าซที่รั่ว ต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
พื น้ ที่ ระบ บ ท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
- จัดให้ มีระบบขออนุญาตเข้ าทํางานบริ เวณที่ทําการเชื่อมต่อท่อ ธรรมชาติโครงการ
- ใน ก า รดํ าเนิ น ก ารที่ ผ่ าน ม ายั งไม่ มี แ น วท่ อ ก๊ า ซ ธ รรม ช า ติ
และการตรวจสอบรอยเชื่อมด้ วยการเอ็กซเรย์
ของโครงการรั่วแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ปตท. ได้ มีการจัดทํา

ไม่มี

ไม่มี
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
2. ด้ าน
สาธารณสุข
สุขภาพ อาชี
วอนามัยและ
ความ
ปลอดภัย
(ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
- ควบคุมดูแลให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตราย เช่น
ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้ านิรภัย เป็ นต้ น
- กันเขตพื
้
้นที่ที่ทําการเชื่อมท่อ พร้ อมทังติ
้ ดตังเครื
้ ่ องหมายเตือน
แสดงเขตหวงห้ ามที่อาจเกิดอันตราย
- กันบริ
้ เวณพื ้นที่ที่ทําการตรวจสอบรอยเชื่อม พร้ อมทังห้
้ ามมิให้ ผ้ ู
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องเข้ ามาในพื ้นที่ดงั กล่าวโดยเด็ดขาด
- พื ้นที่ปฏิบตั ิงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้ วยการเอ็กซเรย์ ต้ องจัดให้
มีปา้ ยรังสีแสดงไว้ โดยมีข้อความและสัญลักษณ์ในป้าย ดังนี ้

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

ปั ญหา/
อุปสรรค

พื น้ ที่ ระบ บ ท่ อ ส่ ง ก๊ าซ
ธรรมชาติโครงการ
พื น้ ที่ ระบ บ ท่ อ ส่ ง ก๊ าซ
ธรรมชาติโครงการ
พื น้ ที่ ระบ บ ท่ อ ส่ ง ก๊ าซ
ธรรมชาติโครงการ
พื น้ ที่ ระบ บ ท่ อ ส่ ง ก๊ าซ
ธรรมชาติโครงการ

Procedure เกี่ยวกับการซ่อมแซมท่อก๊ าซที่รั่วดังภาคผนวก ญ-3

ไม่มี

- ผู้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบรอยเชื่อมด้ วยการเอ็กซเรย์ ต้ องตรวจสอบ พื น้ ที่ ร ะบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
และติ ด Film badge หรื อ แผ่ น วัด OSL หรื อ TLD card ก่ อ น ธรรมชาติโครงการ
- มีการจัดทําแผนการดําเนินงานในการบํารุ งรักษาท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ผล
ดําเนินการเข้ าปฏิบตั งิ าน
การดํ า เนิ น งานและมี ก ารสํ ารวจพื น้ ที่ ว างท่ อ ตามมาตรฐานอย่ า ง
สมํ่ าเสมอ ดังภาคผนวก ฌ-2 และ ภาคผนวก ฌ-3 โดยปฏิ บัติตาม
ขันตอนในการบํ
้
ารุ งรักษาท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ดังภาคผนวก ฌ-1
(5.3) ในกรณี ที่มี การปฏิบัติงานซ่อ มแซมระบบท่อ ส่งก๊ าซฯ ในบริ เวณ พื น้ ที่ ร ะบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
พื ้นที่ที่เป็ นดินอ่อน ปตท. ต้ องทําการควบคุมการปฏิบตั งิ านขุดเปิ ด ธรรมชาติโครงการ
- ในการดํ าเนิ น การของโครงการที่ ผ่ านมาแนวท่อ ก๊ า ซธรรมชาติ ข อง
พื ้นที่ โดยจัดให้ มีมาตรการป้องกันดินพังทลายที่เหมาะสม เพื่อให้
โครงการยังไม่มีการซ่อมแซมระบบท่อโดยการขุดเปิ ดพื ้นที่แต่อย่างใด
เกิ ด ความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ปฏิ บัติ ง าน เช่ น การติ ด ตัง้ Sheet Pile
ทังนี
้ ก้ ่อนการเข้ าปฏิบตั ิงานต้ องมีการขออนุญ าต ดังภาคผนวก ซ-1
บริ เวณรอบพื ้นที่ขดุ เปิ ดหรื อพิจารณาปรับความลาดชันของผนังบ่อ
ซึ่งในการขออนุญ าตนัน้ ต้ อ งมี การทํา Job Safety Analysis หรื อ การ
ให้ เหมาะสม
ประเมินความเสี่ยงทุกครัง้

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.2-1-14 (ต่ อ)
องค์ ประกอบ
สิ่งแวดล้ อม
2. ด้ าน
สาธารณสุข
สุขภาพ อาชี
วอนามัยและ
ความ
ปลอดภัย
(ต่อ)

มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(5.4) ตรวจสุขภาพพนักงานปฏิบตั งิ านเป็ นประจําปี ละ 1 ครัง้

สถานที่ดาํ เนินการ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการ

พื น้ ที่ ระบ บ ท่ อ ส่ ง ก๊ าซ - ปตท. ดําเนินการตามมาตรการดังนี ้
ธรรมชาติโครงการ
- จัด ทํ าแผนการตรวจสุ ขภาพ พนักงาน ประจํ าปี 2563 ในช่ วงวันที่ 1
มิ ถุ นายน - 31 สิ งหาคม 2563 ดังภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจ
สุขภาพ ดังภาคผนวก ฐ-2 สําหรับผลการตรวจสุขภาพจะรายงานใน
รอบการรายงานฯ ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

ปั ญหา/
อุปสรรค
ไม่มี

3-127

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ. 2563

ป้ายเตือนแนวท่อส่งก๊ าซฯ บริ เวณโรงงาน

มกราคม-มิถนุ ายน 2563
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ป้ายเตือนแนวท่อส่งก๊ าซฯ บริ เวณโรงงาน

ป้ายเตือนแนวท่อส่งก๊ าซฯ บริ เวณโรงงาน

ภาพที่ 3.2-14 ภาพถ่ ายระบบรั กษาความปลอดภัยตามแนวท่ อส่ งก๊ าซฯ และบริเวณสถานีก๊าซฯ
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53
3-141

