รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
(ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซงุ – อี)

4.

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท เอส ที เอส กรี น จ ากั ด ซึ่ ง เป็น บริ ษัท ที่ ปรึ กษาในการตรวจประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ตามมาตรการ
ป้อ งกั น และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ของโครงการผลิ ต
ปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี (ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซุง – อี) ที่ระบุไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการ ฯ ในปี พ.ศ.
2557
ทั้งนี้ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ดังกล่าว ประเมินจากการดาเนินงานของ ปตท. สผ. ในระยะเจาะหลุม
ปิโตรเลีย ม บริเวณฐานหลุม ผลิตหั วไม้ ซุง – อี (HMG – E) เพื่อเปรียบเทีย บกับ มาตรการฯ ที่ ระบุไ ว้ในรายงานฯ
ดังกล่าว
การตรวจประเมิน ผลการปฏิ บัติต ามมาตรการ ฯ มี วัตถุ ประสงค์เ พื่อทบทวนระดับความสอดคล้อง และ
ประสิทธิภาพของมาตรการฯ ของโครงการฯ ซึ่งดาเนินการโดย ปตท. สผ. รวมถึงการรายงานปัญหา และอุปสรรคจาก
การดาเนินการตามมาตรการฯ ของโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้บริษัทสามารถนาไปดาเนินการได้
อย่างเหมาะสมต่อไป การตรวจประเมินของบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย
(1) การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดทาแผนการตรวจประเมินตามมาตรการฯ การปรึกษาหารือกับ
ปตท. สผ. เพื่อขอรายการเอกสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามมาตรการฯ
(2) การตรวจประเมิ นภาคสนาม เพื่อ ประเมินผลการปฏิ บัติต ามมาตรการฯ การสัม ภาษณ์เ จ้าหน้ าที่ ที่
เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพเพื่อประกอบการประเมินผล รวมถึงการทบทวนข้อมูล และเอกสารหลักฐาน
การดาเนินการตามมาตรการฯ
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1

มาตรการทั่วไปในการดาเนินงานของโครงการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ซึ่งมีจานวนมาตรการฯ ทั้งหมด 9
รายการ โดยเป็นมาตรการฯ ปตท.สผ. สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างครบถ้วนทั้งหมด 9 รายการ

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
(ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซงุ – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

4.2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.2.1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจานวนมาตรการฯ ในระยะเจาะ
หลุมปิโตรเลียมทั้งสิ้น 69 รายการ โดยปตท. สผ. สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างครบถ้วน 68 รายการ (98.6%)
และการดาเนินงานไม่เกี่ยวข้องตามมาตรการฯ 1 รายการ (1.4%)
ปฏิบัติตามมาตรการฯ
อย่างครบถ้วน 98.6

ไม่เกี่ยวข้องตาม
มาตรการฯ 1.4
ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างครบถ้วน

ไม่เกี่ยวข้องตามมาตรการฯ

รูปที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียมของโครงการ ฯ
การบริหารจัดการที่ดี ของ ปตท. สผ. เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรการฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
(1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินการในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่ง
หนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี (ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซุง – อี) รวมถึงมี
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
(2) การป้ อ งกั น ผลกระทบต่ างๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น จากกิ จ กรรมของโครงการ ในการดาเนิ น กิ จ กรรมเจาะหลุ ม
ปิโตรเลียม อาทิเช่น การติดตั้งระบบวาล์วหัวบ่อซึ่งเป็นการควบคุมความดันปิโตรเลียมให้อยู่ในอัตราที่
เหมาะสม รวมทั้งการดาเนินการกิจกรรมของโครงการตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่ เกี่ย วข้ อง การ
ปฏิบัติตามแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ การบารุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ
(3) การป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
อาทิเช่น การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล การจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค เช่น
สุขา น้าดื่ม อุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จาเป็น และมีการรณรงค์เรื่ องความปลอดภัย เพื่อป้อ งกันมิให้เกิ ด
อุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงาน นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน แผนการดาเนินการ
บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
(ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซงุ – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

เมื่ อ เกิดเหตุฉุ กเฉิน และการซ้อ มแผนฉุ กเฉิน ระบบป้ องกั น อัคคี ภัย ต่างๆ รวมทั้ง แผนการขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่เหมาะสม
(4) การป้ อ งกั น ผลกระทบต่ างๆ ที่ เ กิดจากกิจ กรรมของโครงการทางด้านสิ่ง แวดล้ อม เช่ น การติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการฯ การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม ได้มาตรฐานเพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะและการกาจัดของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายที่
เหมาะสมตามกฎหมาย ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
อย่ างไรก็ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม ซึ่ ง การ
ดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ ที่กาหนดไว้ รายละเอียดดังนี้
(1) มาตรการฯ ด้านสียง ให้ติดตั้งกาแพงกั้นเสียงแบบแผ่นเหล็ก (Steel) ชั้นเดียว หนา 0.64 มม. (0.025
นิ้ว) มีความสูง 2.5 ม. ซึ่งสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ลงได้ 18 เดซิเบลเอ
โดยติดตั้งตลอดแนวความยาวของขอบฐานหลุมผลิตหัวไม้ซุง – อี (HMG-E) ในด้านทิศใต้ของฐานหลุม
ผลิต ความยาว 153 ม. ซึ่งการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ เนื่องจาก ปัจจุบัน
ปตท.สผ. ดาเนินการเจาะหลุมปิโตรเลียมที่ฐานผลิตหัวไม้ซุง – อี (HMG-E) ซึ่งมิได้อยู่ในข้อกาหนดของ
มาตรการฯ อย่างไรก็ตามจากการดาเนินงานที่ผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนจากประชาชน
ทั้งนี้รายการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ ซึ่ง การดาเนินการของ ปตท.สผ.
ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ แสดงดังตารางที่ 4-1

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี(ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซุง – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ตารางที่ 4-1 ผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ระยะเจาะหลุ ม ปิ โตรเลี ย ม ซึ่ ง การดาเนิ น การของ ปตท.สผ. ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
มาตรการฯ ที่กาหนดไว้
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
สังคมและสุขภาพ
2. เสียง

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

2. ให้ติดตั้งกาแพงกั้นเสียงแบบแผ่นเหล็ก (Steel) ชั้น
เดียว หนา 0.64 มม. (0.025 นิ้ว) มีความสูง 2.5 ม. ซึ่ง
สามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss)
ลงได้ 18 เดซิเบลเอ โดยติดตั้งตลอดแนวความยาวของ
ขอบฐานหลุมผลิตหนองผักซี -ดี (NPI-D) ในด้านทิศใต้
ของฐานหลุมผลิต ความยาว 153 ม.

ปั จ จุ บั น ปตท.สผ. ด าเนิ น การเจาะ
หลุมปิโตรเลียมที่ฐานผลิตหัวไม้ซุง –
อี (HMG – E) ซึ่ ง มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ นข้ อ
กาหนดของมาตรการฯ อย่างไรก็ตาม
จากการดาเนินงานที่ผ่านมาไม่มีเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งเสี ยงรบ กวนจ า ก
ประชาชน

-

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

การดาเนินงานทดแทน
ของ ปตท สผ/
ความก้าวหน้า
-

ข้อเสนอแนะ
-
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4.2.2

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับเหตุการณ์ไม่ปกติ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในกรณีเหตุ การณ์ ไม่ปกติ มีจ านวน
มาตรการฯ ทั้งสิ้น 42 รายการ โดย ปตท. สผ. สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างครบถ้วน 25 รายการ (59.5 )
และการดาเนินงานไม่เกี่ยวข้องตามมาตรการฯ 17 รายการ (40.5 )
ไม่เกี่ยวข้องตาม
มาตรการฯ 40.5

ปฏิบัติตามมาตรการฯ
อย่างครบถ้วน 59.5
ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างครบถ้วน

ไม่เกี่ยวข้องตามมาตรการฯ

รูปที่ 4-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สาหรับเหตุการณ์ไม่ปกติ ของโครงการ ฯ
การบริหารจัดการที่ดี ของ ปตท. สผ. เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรการฯ ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ที่ได้รับ
การอนุมัติจากสานักงานนโยบายและแผนทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
(1) การจัดเตรีย มแผนปฏิบัติ การฉุกเฉินส าหรับการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและผจญ
เพลิง และสัญญาณเตือนภัยต่างๆ
(2) การป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและของเสียอันตราย ได้แก่ การใช้งานสารเคมีตามระเบียบการใช้
งานสารเคมี รวมทั้ ง ได้ จั ดเตรี ย มเครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ ข จั ดคราบน้ ามั น และสารเคมี ส าหรั บกรณี เ กิ ด
เหตุการณ์น้ามันดิบหรือสารเคมีหกรั่วไหล
(3) การป้องกันการเกิดการพลุ่ง โดยการจัดเตรียมคู่มือแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและ Blow Out Contingency
Plan รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่ง และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของอุปกรณ์
นั้นๆ
(4) การป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากอุทกภัย ได้แก่ การออกแบบพื้นที่ฐานหลุมผลิตให้สูงกว่าระดับน้า
ท่ว มสู งสุ ดที่ เคยเกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ รวมทั้ ง การจั ดเตรี ยมแผนการปฏิบัติส าหรับการตอบสนองต่ อเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการดาเนินการจัดการในรูปแบบที่เทียบเคียงมาตรการฯ ในด้านการเกิดอัคคีภัยและการ
ระเบิด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีคันคอนกรีตล้อมรอบถังกักเก็บ โดยพื้นที่ภายในคันต้องมีปริมาตรเพียงพอในการ
บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
(ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซงุ – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

รองรับของเหลวภายในถัง เพื่อป้องกันกรณีเกิดเหตุการณ์รั่วไหล เนื่องจากการดาเนินการของโครงการอยู่ในระยะ
เจาะหลุมผลิต จึงไม่มีการสร้างถังกักเก็บน้ามันและคันคอนกรีตล้อมรอบถังกักเก็บ อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้จัดวาง
ถังเก็บสารเคมีและถังผสมของเหลวช่วยเจาะที่เป็น SBM บนพื้นที่ฐานหลุมผลิตที่มีรางระบายน้าล้อมรอบซึ่งของเหลว
จากรางระบายน้านี้จะลงบ่อเก็บน้าคอนกรีตและไม่มีการระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกพื้นที่โครงการ
อย่างไรก็ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งการดาเนินการ
ของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ ที่กาหนดไว้ รายละเอียดดังนี้
(1) มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด
 บริเวณฐานหลุมผลิต

- การจัดสร้างคันคอนกรีตล้อมรอบถังกักเก็บ โดยพื้นที่ภายในคันต้องมีปริมาตรเพียงพอในการ
รองรั บ ของเหลวภายในถั ง เพื่ อ ป้ อ งกั น กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ รั่ ว ไหล เป็ น มาตรการที่ ก าร
ดาเนิ น การของ ปตท.สผ. ไม่ เ กี่ ย วข้ อ ง เนื่ อ งจาก ปั จ จุ บัน ปตท.สผ. การดาเนิ น การของ
โครงการอยู่ในระยะเจาะหลุมผลิต จึงไม่มีการสร้างถังกักเก็บน้ามันและคันคอนกรีตล้อมรอบถัง
กักเก็บ
 บริเวณท่อขนส่งปิโตรเลียม

- การเลือกใช้ท่อที่เป็นท่อเหล็กแบบไม่มีตะเข็บ Class API 5LX-42 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6
นิ้ว กิจ กรรมการเชื่อมท่อ หรือตั ดท่อ การตรวจสอบท่อตามแนวเชื่อมต่อด้ว ยการ X-ray และ
ทดสอบการรั่วไหลด้วยวิธีชลสถิตย์ (Hydrostatic Test) การตรวจสอบบารุงรักษาท่อ และการ
ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากยานพาหนะชนท่อ เป็นมาตรการที่การ
ดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ในระยะเจาะ
หลุมปิโตรเลียม จึงไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางท่อขนส่งปิโตรเลียม
- การจัดให้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงและขจัดคราบน้ามันประจาฐานผลิตที่อยู่ใกล้เคียงเพื่ อ
ความสะดวกในการใช้งานเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลหรืออัคคีภัย และการเตรียมความพร้อมของทีม
ฉุกเฉิน เป็นมาตรการที่การดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการดาเนินงานของ
ปตท.สผ. อยู่ ใ นระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี กิจ กรรมใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการขนส่ ง
ปิโตรเลียมทางท่อ อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงและขจัดคราบน้ามัน
ประจาฐานหลุมผลิต ปตท.สผ. และผู้รับเหมาได้จัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน
(2) มาตรการฯ การรั่วไหลของสารเคมี และน้ามัน บริเวณท่อขนส่งปิโตรเลียม
- การจัดทาฐานข้อมูลจานวนครัวเรือนและจานวนประชากรที่อยู่ในระยะ 50 ม. จากกึ่งกลางแนว
ท่อทั้ง 2 ฝั่ง ก่อนเริ่มการผลิตผ่านท่อขนส่งปิโตรเลียม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่
ทราบรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ในแผนตอบสนองเหตุ ฉุ กเฉิ น กรณี เ กิ ดเหตุ รั่ ว ไหลของท่ อ ล าเลี ย ง
ปิโตรเลียม และแผนการอพยพกรณีเกิดเหตุรั่วไหลของท่อลาเลียงปิโตรเลียม เป็นมาตรการที่
การดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ในระยะ
เจาะหลุมปิโตรเลียม จึงไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ
- การปฏิบัติตามมาตรการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณีน้ามันรั่วไหล (Oil Spill Response Plan) และ
การจ่ ายค่ า ชดเชยความเสี ย หายกรณี เ กิ ด เหตุ ที่ ท าให้ มี ผู้ ไ ด้ รั บความเสี ย หายหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
(ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซงุ – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ผลกระทบจากการรั่วไหล/การระเบิดของท่อลาเลียงปิโตรเลียม เป็นมาตรการที่การดาเนินการ
ของ ปตท.สผ. ไม่ เกี่ ยวข้ อง เนื่อ งจาก การดาเนิ น งานของ ปตท.สผ. อยู่ ในระยะเจาะหลุ ม
ปิโตรเลียม จึงไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ
ทั้งนี้รายการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ ซึ่งการดาเนินการของ ปตท.สผ.
ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ สรุปดังตารางที่ 4 – 2

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุร(ี ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซุง – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ตารางที่ 4-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งการดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ
ที่กาหนดไว้
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
1. การเกิดอัคคีภัยและการ
ระเบิด

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

4. จั ด สร้ า งคั น คอนกรี ต ล้ อ มรอบถั ง กั ก เก็ บ โดย
พื้ น ที่ ภ ายในคั น ต้ อ งมี ป ริ ม าตรเพี ย งพอในการ
รองรับ ของเหลวภายในถั ง เพื่ อ ป้อ งกัน กรณี เ กิ ด
เหตุการณ์รั่วไหล
มาตรการในการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
1. เลือกใช้ท่อที่เป็นท่อเหล็กแบบไม่มีตะเข็บ Class
API 5LX-42 ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 6 นิ้ ว ซึ่ ง
เป็นไปตามมาตรฐาน ASME/ANSI 31.4 สาหรับ
ท่อน้ามัน
2. กรณี ที่ มี กิ จ กรรมการเชื่ อ มท่ อ หรื อ ตั ด ท่ อ ใน
บริเวณใกล้เคียงท่อที่วางอยู่ในปัจจุบันต้องจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้มีเศษวัสดุหรือสะเก็ดเปลวไฟ/
ความร้อนกระเด็นไปโดนท่อที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้ง
ให้มีการตรวจสอบท่อดังกล่าว
3. ท่ อ ทุ ก เส้ น ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบควา ม
เรี ย บร้ อ ยตามแนวเชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยการ X-rayและ
ทดสอบการรั่ว ไหลด้ วยวิธี ชลสถิ ตย์ (Hydrostatic
Test)

การดาเนิน การของโครงการอยู่ใ น
ระยะเจาะหลุมผลิต จึงไม่มีการสร้าง
ถั ง กั ก เก็ บ น้ ามั น และคั น คอนกรี ต
ล้อมรอบถังกักเก็บ

-

การดาเนินงานทดแทน
ของ ปตท สผ/
ความก้าวหน้า
-

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม
การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิจ กรรมการวางท่ อและการเชื่ อ ม
ท่อหรือตัดท่อในบริเวณใกล้เคียงท่อ
ที่วาง
การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อเสนอแนะ
-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุร(ี ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซุง – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ตารางที่ 4-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งการดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ
ที่กาหนดไว้ (ต่อ)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
1. การเกิดอัคคีภัยและการ
ระเบิด (ต่อ)

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

4. ให้มีการตรวจสอบบารุงรักษาท่ออย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าแนวท่อมีสภาพดี ทั้งการตรวจสอบ
ด้ ว ยสายตาจากภายนอก ( External Visual
Inspection) และการตรวจสอบโดยไม่ ท าลาย
(Non-Destructive Inspection) ตาม Greater S1
Assets Flowlines and Well Gas Lift lines S1.
SMNT.MS.M.05 แ ล ะ Greater
S1 Assets
Bulklines S1. SMNT.MS.M.06
5. กรณีเป็นท่อที่ถูกปิดไว้ชั่วคราวและต้องการเปิด
ใช้งานใหม่ ก่อนเปิดใช้งาน ฝ่ายก่อสร้างและซ่อม
บารุงต้องตรวจสอบรอยรั่วและความหนาของผนัง
ท่อ ด้วยวิธี Magnetic Flux Leakage(MFL) ถ้ า
พบว่ามีบริเวณที่ผนังท่อบาง หรือมีรอยรั่วต้องทา
การตัดท่อบริเวณนั้นออกและติดตั้งท่อใหม่ จากนั้น
ให้ท ดสอบรอยรั่ว บริเ วณรอยต่ อ ก่ อนด าเนิ นการ
ขนส่งปิโตรเลียมผ่านระบบท่อ
6. ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการในการป้ อ งกั น และลด
อุ บั ติ เ หตุ จ ากยานพาหนะชนท่ อ ของโครงการฯ
ได้แก่
- ติ ด ตั้ ง ป้ า ยต่ า ง ๆ ในบริ เ วณใกล้ แ นวท่ อ
ได้ แ ก่ ป้ า ยจ ากัด ความเร็ ว ป้ ายเตื อ น และป้ า ย
สะท้อนแสงตามความเหมาะสมโดยพิจารณาความ
จาเป็นในการติดตั้งจากลักษณะของพื้นที่

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม

-

การดาเนินงานทดแทน
ของ ปตท สผ/
ความก้าวหน้า
-

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม

-

-

-

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย มจึ ง ไม่ มี
กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ

-

-

-

ข้อเสนอแนะ
-

หน้า171

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุร(ี ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซุง – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ตารางที่ 4-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งการดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ
ที่กาหนดไว้ (ต่อ)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
1. การเกิดอัคคีภัยและการ
ระเบิด (ต่อ)

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

- ติด ตั้ งระบบไฟเตือ นตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาความจาเป็นในการติดตั้งจากลักษณะ
ของพื้นที่
- ติดตั้งคั นชะลอความเร็ว (Rumble Strip)
และติดตั้งรั้วกันชนในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการ
เกิ ด อุ บั ติเ หตุ ตามความเหมาะสมโดยพิ จ ารณา
ความจาเป็นในการติดตั้งจากลักษณะของพื้นที่
7. ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ต ระหนั ก ถึ ง ความ การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ปลอดภัยในการขับ ขี่ตามแผนประชาสั มพันธ์ของ ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ขนส่งปิโตรเลียมตามแนวท่อ
มาตรการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
8. จัดให้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงและขจัดคราบ การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
น้ ามั น ประจ าฐานผลิ ต ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งเพื่ อ ความ ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
สะดวกในการใช้งานเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลหรืออัคคีภัย กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ขนส่งปิโ ตรเลียมทางท่อ อย่างไรก็
ตาม ปตท.สผ. ได้จัดเตรียมอุปกรณ์
ดับเพลิงและขจัดคราบน้ามันประจา
ฐานผลิต

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

การดาเนินงานทดแทน
ของ ปตท สผ/
ความก้าวหน้า

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

หน้า172

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุร(ี ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซุง – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ตารางที่ 4-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งการดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ
ที่กาหนดไว้ (ต่อ)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
1. การเกิดอัคคีภัยและการ
ระเบิด (ต่อ)

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
9. เตรีย มความพร้ อมของที มฉุ กเฉิ นของเจ้ าของ
โครงการฯ รวมถึงพนักงาน และบริษัทผู้รับเหมาที่
เกี่ย วข้อ งทุก คน ในการตอบสนองต่อเหตุฉุ กเฉิ น
โดยพนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ รวมถึง
การซักซ้อมปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่า ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

10. จัดให้มีก ารฝึกซ้อ มแผนฉุก เฉินร่วมกับชุมชน
บริ เ วณแนวท่ อ ที่อ ยู่ ใ นระยะ 50 ม. จากกึ่ ง กลาง
แนวท่อทั้ง 2 ฝั่ง เป็นประจาทุกปี โดยเชิญตัวแทน
ครัวเรือนละ 1 คน เข้าร่วม
11. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับหน่วยงาน
และตัว แทนประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อก าหนดพื้ น ที่
ปลอดภั ย ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น จุ ด รวมพลที่ เ หมาะสม
สาหรับแต่ละสถานการณ์ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ที่จาเป็นต้องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ต้องดาเนินการกับประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ ก
คนพิการ คนเจ็บ คนชรา ที่อยู่ใกล้กับแนวท่อเป็น
อันดับแรก

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

การดาเนินงานทดแทน
ของ ปตท สผ/
ความก้าวหน้า

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ขนส่งปิโ ตรเลียมทางท่อ อย่างไรก็
ตาม ปตท.สผ. ได้จัดเตรียมอุปกรณ์
ดับเพลิงและขจัดคราบน้ามันประจา
ฐ า นห ลุ ม ผลิ ต ป ตท.ส ผ. แ ล ะ
ผู้รับเหมาได้จัดให้มีการฝึกซ้อมตาม
แผนฉุกเฉิน
การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม
การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน้า173

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุร(ี ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซุง – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ตารางที่ 4-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งการดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ
ที่กาหนดไว้ (ต่อ)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
2. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ามัน บริเวณท่อขนส่ง
ปิโตรเลียม

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

1. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล จ านวนครั ว เรื อ นและจ านวน
ประชากรที่อยู่ในระยะ 50 ม. จากกึ่งกลางแนวท่อ
ทั้ง 2 ฝั่ง ก่อนเริ่มการผลิตผ่านท่อขนส่งปิโตรเลียม
และทาการปรับปรุงฐานข้อมูล ปี ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะผลิ ตผ่ า นระบบท่ อขนส่ง ปิ โตรเลี ย ม รวมทั้ ง
ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชน หาก
พบว่ามีข้อห่วงกังวลเพิ่มเติม ให้ทางทีมงานชุมชน
สัมพันธ์ของโครงการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมประเด็น
ข้ อ ห่ วงกั ง วลต่ า ง ๆ และแจ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการแก้ไข รวมถึงชี้แจงกลับไปยังประชาชน
โดยเร็วที่สุด
2. ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ท ราบ
รายละเอี ย ดข้ อมู ล ในแผนตอบสนองเหตุ ฉุ ก เฉิ น
กรณีเกิดเหตุรั่วไหลของท่อลาเลียงปิโตรเลียม และ
แผนการอพยพกรณีเกิดเหตุรั่วไหลของท่อลาเลียง
ปิโตรเลียม โดยเฉพาะครัวเรือนที่อยู่ในระยะ 50 ม.
จากแนวท่อ โดยดาเนินผ่านกิจกรรมในการพบปะ
ผู้นาและประชาชนของทีมงานมวลชนสัมพันธ์ของ
บริ ษั ท ฯ และการจั ด การฝึ ก อบรมให้ แ ก่ ก ลุ่ ม
ประชาชนหรื อ ตั ว แทนในพื้ น ที่ เช่ น กลุ่ ม อสม.
รวมทั้ ง การแจกเอกสารเผยแพร่ เ พื่ อ ให้ ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ แผนการตอบสนองเหตุ ฉุ ก เฉิ น และ
แผนการอพยพ เป็นต้น

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ

-

การดาเนินงานทดแทน
ของ ปตท สผ/
ความก้าวหน้า
-

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ

-

-

ข้อเสนอแนะ
-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุร(ี ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซุง – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ตารางที่ 4-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งการดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ
ที่กาหนดไว้ (ต่อ)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
2. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ามัน บริเวณท่อ
ขนส่งปิโตรเลียม (ต่อ)

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

3. ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น น้ ามั น รั่ ว ไหล
โครงการฯ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามมาตรการจั ด การเหตุ
ฉุก เฉิ น กรณีน้ ามัน รั่ว ไหล (Oil Spill Response
Plan) อย่ า งเคร่ ง ครั ด และต้ อ งตรวจสอบการ
ปนเปื้ อ นขอ งบ ริ เ วณที่ เ กิ ด กา รรั่ ว ไห ล ตา ม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. น้ ามั น ที่ ห กรั่ ว ไหล และดิ น ที่ ป นเปื้ อ น ต้ อ ง
รวบรวมไปกาจัดโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น นาดิน
ที่ ป นเปื้ อ นส่ ง ให้ บ ริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาก าจั ด ของเสี ย
อันตรายนาไปกาจัดในเตาเผาปูนซีเมนต์ เป็นต้น
มาตรการชดเชยกรณีเกิดความเสียหาย
5. กรณีเกิดเหตุที่ทาให้มีผู้ได้รับความเสียหายหรือ
ผู้ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการรั่ ว /การระเบิ ด ของท่ อ
ลาเลียงปิโตรเลียมของโครงการฯ ต้ องมี การจ่า ย
ค่าชดเชยความเสียหายที่เป็นธรรม

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิ จ กรรมใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ

-

การดาเนินงานทดแทน
ของ ปตท สผ/
ความก้าวหน้า
-

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ยม จึง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม

-

-

-

การด านิ นงานของโครงการที่ผ่ า น
มาไม่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ รั่ ว ไหล/การ
ระเบิด

-

-

-

ข้อเสนอแนะ
-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
(ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซงุ – อี)

4.3

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุป ผลการปฏิบัติ ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ เศษดิน/หินจากการเจาะ
ระดับเสียง มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์กาหนดไว้ในรายงานการวิเ คราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมทุกรายการ
ยกเว้น คุณภาพดิน คุณภาพน้าผิวดิน และคุณภาพน้าใต้ดิน ดังนี้
- คุณภาพดิน ของสถานีเก็บตัวอย่างนาข้าว ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (S2) มีค่าสารหนู
เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมฯ แต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมฯ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สาร
หนู ในอดีต (ระยะก่อนก่อสร้างและติดตั้ง ) กับปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า สารหนูมีค่าเพิ่มขึ้นจากอดีต เนื่องจากสภาพ
ของดินบริเวณสถานีเก็บตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งมีการทาเกษตรกรรมบริเวณสถานี
เก็บตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลา
- คุณภาพน้าผิวดิน
1) ค่าออกซิเจนละลายของทั้งสามสถานีเก็บตัวอย่างมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินฯ
และค่าบีโอดี ของทั้งสามสถานีเก็บตัวอย่างที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินฯ เนื่องจากลักษณะสภาพน้า
บริเวณหมู่ 5 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี และหมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ขณะ
เก็บตัวอย่างเป็นน้านิ่ง มีผักบุ้งและพืชน้าลอยปกคลุมทั่วไปบริเวณผิวน้า โดยสภาพแวดล้อมบริเวณสถานีเก็บตัวอย่าง
มีการทาเกษตรกรรม และมีบ้านเรือนริมฝั่งคลอง ซึ่งมีการระบายน้าลงคลอง ส่วนสภาพน้าบริเวณสถานีเก็บตัวอย่าง
หมู่ 1 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เป็นน้านิ่ง มีกลิ่นน้าเน่า มีผักตบชวา เศษขยะและพืชน้าลอยปก
คลุม โดยสภาพแวดล้อมบริเ วณสถานนีเก็บตัวอย่างมีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่ง คลอง ซึ่งมีการระบายน้าและขยะลงคลอง
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ในอดีต (ระยะก่อนก่อสร้างและติดตั้ง ) กับปัจจุบันของทั้งสามสถานีเก็บตัวอย่าง
แสดงให้เห็นว่า ออกซิเจนละลายและบี โอดีมีค่าใกล้เคียงกับอดีต อย่างไรก็ตามสภาพของน้าผิวดิน ของทั้งสองสถานี
เก็บตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ว งเวลาที่ ดาเนินการเก็บตัวอย่างซึ่งจะมีการเปลี่ย นแปลงระดับน้าขึ้ นลงตาม
ระยะเวลาและฤดูกาล รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบสถานีเก็บ
ตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลา
2) ค่าฟีคอลโคลิ ฟ อร์ มแบคที เรี ย ของสถานี เ ก็บตัว อย่างหมู่ 1 ต.ศาลาขาว อ.เมื องสุ พรรณบุ รี จ.
สุพรรณบุรี มีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินฯ เนื่องจากสภาพน้าเป็นน้านิ่ง มีกลิ่นน้าเน่า มีผักตบชวา
เศษขยะและพืชน้าลอยปกคลุม โดยสภาพแวดล้อมบริเวณสถานนีเก็บตัวอย่ างมีบ้านเรือ นอยู่ริมฝั่งคลอง ซึ่งมีการ
ระบายน้าและขยะลงคลอง โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ในอดีต (ระยะก่อนก่อสร้างและติดตั้ง ) กับปัจจุบัน
แสดงให้ เห็ นว่ า ฟี คอลโคลิ ฟอร์ มแบคทีเ รีย มีค่าเพิ่ มขึ้ นจากอดี ต อย่างไรก็ ตามสภาพของน้ าผิ ว ดิน ของสถานีเ ก็ บ
ตัวอย่างหมู่ 1 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่ดาเนินการเก็บตัวอย่าง
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้าขึ้นลงตามระยะเวลาและฤดูกาล รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะสภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบสถานีเก็บตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลา
- คุณภาพน้าใต้ดิน สถานีเก็บตัวอย่างบ่อสังเกตการณ์ในพื้นที่ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซุง – อี มีค่าแมงกานีสเกิน
เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณภาพน้ าใต้ ดิน ฯ และเกณฑ์อ นุ โ ลมสู งสุ ด ของมาตรฐานคุ ณภาพน้าบาดาลที่ จ ะใช้ บริ โ ภคได้ ฯ
สาหรับ ของแข็ งละลายน้ าทั้ งหมดมี ค่าเกิ นเกณฑ์ อนุ โลมสูง สุดของมาตรฐานคุ ณภาพน้ าบาดาลที่ จะใช้บริโ ภคได้ ฯ
ตั้งแต่ระยะก่อนเจาะหลุมปิโตรเลียม โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ แมงกานีสและของแข็งละลายน้าทั้งหมด
ตั้งแต่ระยะก่อนเจาะหลุมปิโตรเลียมกับปัจจุบัน (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม) แสดงให้เห็นว่า ของแข็งละลายน้าทั้งหมด
บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
(ฐานหลุมผลิตหัวไม้ซงุ – อี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

มีค่าใกล้เคียงกับอดีต ส่วนแมงกานีสมีค่าเพิ่มขึ้นจากอดีต ทั้งนี้ดัชนีดังกล่าวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจาก
ลักษณะทางธรณีเคมีในแต่ละช่วงเวลา

4.4

ข้อเสนอแนะ

บริษัทที่ปรึกษาเสนอแนะ ปตท. สผ. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการดาเนินงานของโครงการจะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต รวมทั้งเป็นไปตามมาตรการฯ ที่ได้เสนอไว้ ดังนี้
(1) ปตท. สผ. ควรทบทวนกิจกรรมของโครงการ ตามที่ระบุ ไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไ ขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อม และมาตรการป้อ งกั น และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละระยะการดาเนินการของโครงการ ฯ เพื่อให้สามารถดาเนินการกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
(2) ปตท. สผ. ควรมีการการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ คงประสิทธิภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

หน้า177

