รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
(ฐานหลุมผลิตหนองผักชี – ซี)

4.

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนอง
ผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี (ฐานหลุมผลิตหนองผักชี - ซี) ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการ ฯ ในปี พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ดังกล่าว ประเมินจากการดาเนินงานของ ปตท. สผ. ในระยะเจาะหลุม
ปิโตรเลียม บริเวณฐานหลุมผลิตหนองผักชี - ซี (NPI - C) เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานฯ ดังกล่าว
การตรวจประเมิน ผลการปฏิบั ติต ามมาตรการ ฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ทบทวนระดับ ความสอดคล้ อง และ
ประสิทธิภาพของมาตรการฯ ของโครงการฯ ซึ่งดาเนินการโดย ปตท. สผ. รวมถึงการรายงานปัญหา และอุปสรรคจากการ
ดาเนินการตามมาตรการฯ ของโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้บริษัทสามารถนาไปดาเนินการได้อย่ า ง
เหมาะสมต่อไป การตรวจประเมินของบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย
(1) การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดทาแผนการตรวจประเมินตามมาตรการฯ การปรึกษาหารือกับ ปตท.
สผ. เพื่อขอรายการเอกสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามมาตรการฯ
(2) การตรวจประเมินภาคสนาม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การถ่ายภาพเพื่อประกอบการประเมินผล รวมถึงการทบทวนข้อมูล และเอกสารหลักฐานการดาเนินการ
ตามมาตรการฯ
สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม มีรายละเอียดดังดังต่อไปนี้

4.1

มาตรการทั่วไปในการดาเนินงานของโครงการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทั่ วไป ซึ่งมีจานวนมาตรการฯ ทั้งหมด 9
รายการ โดยเป็นมาตรการฯ ปตท.สผ. สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างครบถ้วนทั้งหมด 9 รายการ

4.2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.2.1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจานวนมาตรการฯ ในระยะเจาะหลุม
ปิโตรเลียมทั้งสิ้น 69 รายการ โดยปตท. สผ. สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างครบถ้วนทั้งหมด 69 รายการ
การบริหารจัดการที่ดี ของ ปตท. สผ. เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรการฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
(1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินการในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนอง
ผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี (ฐานหลุมผลิตหนองผักชี - ซี) รวมถึงมีระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
(2) การป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการในการดาเนินกิจ กรรมเจาะหลุมปิโตรเลียม
อาทิเช่น การติดตั้งระบบวาล์วหัวบ่อซึ่งเป็นการควบคุมความดันปิโตรเลียมให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม รวมทั้ง
การด าเนิ น การกิ จ กรรมของโครงการตามมาตรฐานทางวิ ศ วกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การปฏิ บั ติ ต ามแผนการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ การบารุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ
บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด
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(3) การป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาทิ
เช่น การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล การจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค เช่น สุขา น้าดื่ม
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จาเป็น และมีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ระหว่างการดาเนินงาน นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน แผนการดาเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและ
การซ้อมแผนฉุกเฉิน ระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ รวมทั้งแผนการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่
เหมาะสม
(4) การป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการฯ การติดตั้ งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะและการกาจัดของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายที่เหมาะสมตาม
กฎหมาย ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
4.2.2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับเหตุการณ์ไม่ปกติ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ มีจานวนมาตรการฯ
ทั้งสิ้น 42 รายการ โดย ปตท. สผ. สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างครบถ้วน 25 รายการ (59.5%) และการดาเนินงานไม่
เกี่ยวข้องตามมาตรการฯ 17 รายการ (40.5%)

รูปที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สาหรับเหตุการณ์ไม่ปกติ ของโครงการ ฯ
การบริหารจัดการที่ดี ของ ปตท. สผ. เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรการฯ ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ที่ได้รับการ
อนุมัติจากสานักงานนโยบายและแผนทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
(1) การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสาหรับการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและผจญเพลิง และ
สัญญาณเตือนภัยต่างๆ
(2) การป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและของเสียอันตราย ได้แก่ การใช้งานสารเคมีตามระเบียบการใช้งาน
สารเคมี รวมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ขจัดคราบน้ามันและสารเคมี สาหรับกรณีเกิดเหตุการณ์
น้ามันดิบหรือสารเคมีหกรั่วไหล
(3) การป้องกันการเกิดการพลุ่ง โดยการจัดเตรียมคู่ มือแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและ Blow Out Contingency
Plan รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่ง และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของอุปกรณ์นั้นๆ
บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด
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(4) การป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากอุทกภัย ได้แก่ การออกแบบพื้นที่ฐานหลุมผลิตให้สูงกว่าระดับน้าท่วม
สูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งการจัดเตรียมแผนการปฏิบัติสาหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการดาเนินการจัดการในรูปแบบที่เทียบเคียงมาตรการฯ ในด้านการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีคันคอนกรีตล้อมรอบถังกักเก็บ โดยพื้นที่ภายในคั นต้องมีปริมาตรเพียงพอในการรองรับของเหลว
ภายในถัง เพื่อป้องกันกรณีเกิดเหตุการณ์รั่วไหล เนื่องจากการดาเนินการของโครงการอยู่ในระยะเจาะหลุมผลิต จึงไม่มีการ
สร้างถังกักเก็บน้ามันและคันคอนกรีตล้อมรอบถังกักเก็บ อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ได้จัดวางถังเก็บสารเคมีและถังผสม
ของเหลวช่วยเจาะที่เป็น SBM บนพื้นที่ฐานหลุมผลิตที่มีรางระบายน้าล้อมรอบซึ่งของเหลวจากรางระบายน้านี้จะลงบ่อเก็บ
น้าคอนกรีตและไม่มีการระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกพื้นที่โครงการ
อย่างไรก็ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งการดาเนินการของ
ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ ที่กาหนดไว้ รายละเอียดดังนี้
(1) มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด
• บริเวณฐานหลุมผลิต

- การจัดสร้างคันคอนกรีตล้อมรอบถังกักเก็บ โดยพื้นที่ภายในคันต้องมีปริมาตรเพียงพอในการรองรับ
ของเหลวภายในถั ง เพื่ อ ป้ อ งกั น กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ รั่ว ไหล เป็ น มาตรการที่ ก ารด าเนิ น การของ
ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก ปัจจุบัน ปตท.สผ. การดาเนินการของโครงการอยู่ในระยะเจาะหลุม
ผลิต จึงไม่มีการสร้างถังกักเก็บน้ามันและคันคอนกรีตล้อมรอบถังกักเก็บ
• บริเวณท่อขนส่งปิโตรเลียม

- การเลือกใช้ท่อที่เป็นท่อเหล็กแบบไม่มีตะเข็บ Class API 5LX-42 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
กิจกรรมการเชื่อมท่อหรือตัดท่อ การตรวจสอบท่อตามแนวเชื่อมต่อด้วยการ X-ray และทดสอบการ
รั่ ว ไหลด้ ว ยวิ ธี ชลสถิ ต ย์ (Hydrostatic Test) การตรวจสอบบ ารุ งรั ก ษาท่ อ และการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากยานพาหนะชนท่อ เป็นมาตรการที่การดาเนินการของ
ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม จึงไม่มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางท่อขนส่งปิโตรเลียม
- การจัดให้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงและขจัดคราบน้ามันประจาฐานผลิตที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อความ
สะดวกในการใช้งานเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลหรืออัคคีภัย และการเตรียมความพร้อมของทีมฉุกเฉิน เป็น
มาตรการที่การดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม จึงไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ อย่างไรก็
ตาม ปตท.สผ. ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงและขจัดคราบน้ามันประจาฐานหลุมผลิต ปตท.สผ. และ
ผู้รับเหมาได้จัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน
(2) มาตรการฯ การรั่วไหลของสารเคมี และนามัน บริเวณท่อขนส่งปิโตรเลียม
- การจัดทาฐานข้อมูลจานวนครัวเรือนและจานวนประชากรที่อยู่ในระยะ 50 ม. จากกึ่งกลางแนวท่อทั้ง
2 ฝั่ ง ก่ อ นเริ่ ม การผลิ ต ผ่ า นท่ อ ขนส่ งปิ โ ตรเลี ย ม การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ท ราบ
รายละเอียดข้อมูลในแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุรั่วไหลของท่อลาเลียงปิโตรเลียม และ
แผนการอพยพกรณีเกิดเหตุรั่วไหลของท่อลาเลียงปิโตรเลียม เป็นมาตรการที่การดาเนินการของ
ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม จึงไม่มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ
- การปฏิบัติตามมาตรการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณีน้ามันรั่วไหล (Oil Spill Response Plan) และการ
จ่ายค่าชดเชยความเสียหายกรณีเกิดเหตุที่ทาให้มีผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
รั่วไหล/การระเบิดของท่อลาเลียงปิโตรเลียม เป็นมาตรการที่การดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้อง
บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

หน้า155

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
(ฐานหลุมผลิตหนองผักชี – ซี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

เนื่องจาก การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม จึงไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ
ทั้งนี้รายการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ ซึ่งการดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการฯ สรุปดังตารางที่ 4-1

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

หน้า156

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี(ฐานหลุมผลิตหนองผักชี – ซี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

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

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการ
ฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

การดาเนินงานทดแทนของ
ปตท สผ/ ความก้าวหน้า

ข้อเสนอแนะ

4. จัดสร้างคันคอนกรีตล้อมรอบถังกักเก็บ โดยพื้นที่
ภายในคั น ต้ อ งมี ป ริ ม าตรเพี ย งพอในการรองรั บ
ของเหลวภายในถั ง เพื่อ ป้ อ งกันกรณีเกิดเหตุก ารณ์
รั่วไหล
มาตรการในการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
1. เลือ กใช้ท่อ ที่เป็ นท่อ เหล็ก แบบไม่มีตะเข็ บ Class
API 5LX-42 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐาน ASME/ANSI 31.4 สาหรับท่อน้ามัน

การด าเนิ น การของโครงการอยู่ ใ น
ระยะเจาะหลุมผลิต จึงไม่มีการสร้าง
ถั ง กั ก เก็ บ น้ ามั น และคั น คอนกรี ต
ล้อมรอบถังกักเก็บ

-

-

-

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
กิจ กรรมใดๆ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม
การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
กิจกรรมการวางท่อและการเชื่อมท่อ
หรือตัดท่อในบริเวณใกล้เคียงท่อที่วาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. กรณีที่มีกิจกรรมการเชื่อมท่อหรือตัดท่อในบริเวณ
ใกล้เคีย งท่อ ที่ว างอยู่ในปั จ จุ บั นต้องจั ดให้ มีอุ ปกรณ์
ป้องกันไม่ให้มีเศษวัสดุหรือสะเก็ดเปลวไฟ/ความร้อน
กระเด็ น ไปโดนท่ อ ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย ง รวมทั้ ง ให้ มี ก าร
ตรวจสอบท่อดังกล่าว
3. ท่อทุกเส้นต้องได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อย การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ตามแนวเชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยการ X-rayและทดสอบการ ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
รั่วไหลด้วยวิธีชลสถิตย์ (Hydrostatic Test)
กิจ กรรมใดๆ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม

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

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

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

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการ
ฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

การดาเนินงานทดแทนของ
ปตท สผ/ ความก้าวหน้า

ข้อเสนอแนะ

4. ให้ มีก ารตรวจสอบบ ารุงรัก ษาท่อ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าแนวท่อมีสภาพดี ทั้งการตรวจสอบด้วย
สายตาจากภายนอก (External Visual Inspection)
และการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive
Inspection) ต า ม Greater S1 Assets Flowlines
and Well Gas Lift lines S1.SMNT.MS.M.05 และ
Greater S1 Assets Bulklines S1. SMNT.MS.M.06
5. กรณีเป็นท่อที่ถูกปิดไว้ชั่วคราวและต้องการเปิ ดใช้
งานใหม่ ก่อนเปิดใช้งาน ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
ต้องตรวจสอบรอยรั่วและความหนาของผนังท่อ ด้วย
วิธี Magnetic Flux Leakage(MFL) ถ้าพบว่ามีบริเวณ
ที่ผนังท่อบาง หรือมีรอยรั่วต้องทาการตัดท่อบริเวณ
นั้นออกและติดตั้งท่อใหม่ จากนั้นให้ทดสอบรอยรั่ว
บริเวณรอยต่อ ก่อนดาเนินการขนส่งปิโตรเลียมผ่าน
ระบบท่อ
6. ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จากยานพาหนะชนท่อของโครงการฯ ได้แก่
- ติดตั้งป้ายต่าง ๆ ในบริเวณใกล้แนวท่อ ได้แก่
ป้ายจากัดความเร็ว ป้ายเตือน และป้ายสะท้อนแสง
ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาความจาเป็นในการ
ติดตั้งจากลักษณะของพื้นที่

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
กิจ กรรมใดๆ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม

-

-

-

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
กิจ กรรมใดๆ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม

-

-

-

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย มจึ ง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี(ฐานหลุมผลิตหนองผักชี – ซี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

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

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการ
ฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

- ติดตั้งระบบไฟเตือนตามความเหมาะสมโดย
พิจ ารณาความจ าเป็ นในการติดตั้งจากลักษณะของ
พื้นที่
- ติ ด ตั้ ง คั น ชะลอความเร็ ว (Rumble Strip)
และติดตั้งรั้วกันชนในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ตามความเหมาะสมโดยพิ จ ารณาความ
จาเป็นในการติดตั้งจากลักษณะของพื้นที่
7. ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ต ระหนั ก ถึ ง ความ การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ ต ามแผนประชาสั ม พั น ธ์ ข อง ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ปิโตรเลียมตามแนวท่อ
มาตรการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
8. จัดให้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงและขจัดคราบ การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
น้ามันประจาฐานผลิตที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อความสะดวก ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
ในการใช้งานเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลหรืออัคคีภัย
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ปิ โ ตรเลี ย มทางท่ อ อย่ า งไรก็ ต าม
ป ตท.สผ. ได้ จั ดเตรี ย ม อุ ป กรณ์
ดับเพลิงและขจัดคราบน้ามันประจ า
ฐานผลิต

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

การดาเนินงานทดแทนของ
ปตท สผ/ ความก้าวหน้า

ข้อเสนอแนะ

-

-

-

-

-

-

หน้า159

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี(ฐานหลุมผลิตหนองผักชี – ซี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

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

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
9. เตรี ย มความพร้ อ มของที ม ฉุ ก เฉิ น ของเจ้ า ของ
โครงการฯ รวมถึ งพนัก งาน และบริษั ทผู้รับ เหมาที่
เกี่ยวข้องทุกคน ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน โดย
พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก อบรมกา รใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ รวมถึงการ
ซักซ้อมปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่า งน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
10. จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
บริเวณแนวท่อที่อยู่ในระยะ 50 ม. จากกึ่งกลางแนว
ท่อทั้ง 2 ฝั่ง เป็นประจาทุกปี โดยเชิญตัวแทนครัวเรือน
ละ 1 คน เข้าร่วม
11. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับหน่วยงานและ
ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ เพื่อกาหนดพื้นที่ปลอดภัย
ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น จุ ด รวมพลที่ เ หมาะสมส าหรั บ แต่ ล ะ
สถานการณ์ และกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ จ าเป็ นต้อ ง
อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ต้องดาเนินการ
กับประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนพิ การ คนเจ็บ
คนชรา ที่อยู่ใกล้กับแนวท่อเป็นอันดับแรก

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการ
ฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

การดาเนินงานทดแทนของ
ปตท สผ/ ความก้าวหน้า

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ปิ โ ตรเลี ย มทางท่ อ อย่ า งไรก็ ต าม
ป ตท.สผ. ได้ จั ดเตรี ย ม อุ ป กรณ์
ดับเพลิงและขจัดคราบน้ามันประจ า
ฐานหลุมผลิต ปตท.สผ. และผู้รับเหมา
ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน
การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
กิจ กรรมใดๆ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม
การดาเนินงานของ ปตท.สผ. อยู่ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
กิจ กรรมใดๆ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การวาง
ท่อขนส่งปิโตรเลียม

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี(ฐานหลุมผลิตหนองผักชี – ซี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ตารางที่ 4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งการดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ ที่กาหนดไว้ (ต่อ)
ปัจจัย
2. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ามัน บริเวณท่อขนส่ง
ปิโตรเลียม

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการ
ฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

การดาเนินงานทดแทนของ
ปตท สผ/ ความก้าวหน้า

ข้อเสนอแนะ

1. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล จ านวนครั ว เรื อ นและจ านวน
ประชากรที่อยู่ในระยะ 50 ม. จากกึ่งกลางแนวท่อทั้ง 2
ฝั่ง ก่อนเริ่มการผลิตผ่านท่อขนส่งปิโตรเลียมและทาการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะผลิตผ่าน
ระบบท่อ ขนส่งปิ โ ตรเลีย ม รวมทั้งดาเนินการสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน หากพบว่ามีข้อห่วงกังวล
เพิ่มเติม ให้ทางทีมงานชุมชนสัมพันธ์ของโครงการลง
พื้นที่เพื่อรวบรวมประเด็นข้อห่วงกังวลต่าง ๆ และแจ้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข รวมถึงชี้แจงกลับ ไปยัง
ประชาชนโดยเร็วที่สุด
2. ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ ทรา บ
รายละเอียดข้อมูลในแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน กรณี
เกิดเหตุรั่วไหลของท่อลาเลียงปิโตรเลียม และแผนการ
อพยพกรณีเกิดเหตุรั่ว ไหลของท่อ ลาเลีย งปิ โตรเลียม
โดยเฉพาะครัวเรือนที่อ ยู่ในระยะ 50 ม. จากแนวท่อ
โดยด าเนิ น ผ่ า นกิ จ กรรมในการพบปะผู้ น า และ
ประชาชนของทีมงานมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ และ
การจัดการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มประชาชนหรือตัวแทนใน
พื้นที่ เช่น กลุ่ม อสม. รวมทั้งการแจกเอกสารเผยแพร่
เพื่อ ให้ ความรู้เกี่ยวกับแผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
และแผนการอพยพ เป็นต้น

การด าเนิ น งานของ ปตท.สผ. อยู่ ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ

-

-

-

การด าเนิ น งานของ ปตท.สผ. อยู่ ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ

-

-

-

หน้า161

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี(ฐานหลุมผลิตหนองผักชี – ซี)

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ตารางที่ 4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งการดาเนินการของ ปตท.สผ. ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ ที่กาหนดไว้ (ต่อ)
ปัจจัย
2. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ามัน บริเวณท่อขนส่ง
ปิโตรเลียม (ต่อ)

บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด

รายละเอียดตามมาตรการฯ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัตติ ามมาตรการ
ฯ ที่ไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหา และอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข

การดาเนินงานทดแทนของ
ปตท สผ/ ความก้าวหน้า

ข้อเสนอแนะ

3. ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น น้ ามั น รั่ ว ไหล
โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดการเหตุฉุกเฉิน
กรณีน้ามันรั่ว ไหล (Oil Spill Response Plan) อย่า ง
เคร่งครัดและต้องตรวจสอบการปนเปื้อนของบริเวณที่
เกิ ด การรั่ ว ไหล ตามมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. น้ามันที่หกรั่วไหล และดินที่ปนเปื้อน ต้องรวบรวมไป
กาจัดโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น นาดินที่ปนเปื้อนส่งให้
บริษั ทผู้รับ เหมาก าจัดของเสีย อันตรายนาไปกาจัดใน
เตาเผาปูนซีเมนต์ เป็นต้น
มาตรการชดเชยกรณีเกิดความเสียหาย
5. กรณี เ กิ ด เหตุ ที่ท าให้ มีผู้ ไ ด้รั บ ความเสีย หายหรือ ผู้
ได้รับผลกระทบจากการรั่ว/การระเบิดของท่อลาเลีย ง
ปิโตรเลียมของโครงการฯ ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยความ
เสียหายที่เป็นธรรม

การด าเนิ น งานของ ปตท.สผ. อยู่ ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ

-

-

-

การด าเนิ น งานของ ปตท.สผ. อยู่ ใน
ระยะเจาะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม จึ ง ไม่ มี
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางท่อ
ขนส่งปิโตรเลียม

-

-

-

การดานินงานของโครงการที่ผ่านมาไม่
เกิดเหตุการณ์รั่วไหล/การระเบิด

-

-

-

หน้า162

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซงุ แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
(ฐานหลุมผลิตหนองผักชี – ซี)

4.3

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เศษดิน/หินจากการเจาะ คุณภาพ
ดิน ระดับเสี ยง มีค่าเป็ นไปตามมาตรฐานฯ ยกเว้น คุณภาพน้าผิวดินและคุ ณภาพน้าใต้ดินที่มีบางดัชนีมีค่า ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินและมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- คุณภาพนาผิวดิน บริเวณหมู่ที่ 2 ต.วั งน้าเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุ รี มีดัชนีที่ไ ม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ดังนี้
 ออกซิเจนละลายมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน โดยพบว่า ปริมาณออกซิเจน
ละลายมีค่าลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ในระยะก่อนก่อสร้างและติด ตั้ง ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม
และระยะทดสอบหลุมใน ปี 2560
 บีโอดีมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์
ในอดีตในระยะก่อนก่อสร้างและติดตั้ง พบว่า มีค่าใกล้เคียงกันและมากกว่ามาตรฐานเช่นกัน
 ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน ซึ่งเป็นผลวิเคราะห์
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกั บผลการวิเคราะห์ในระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม ปี 2560 ระยะทดสอบหลุม ปี 2560 โดยเมื่ อ
เปรียบเทียบผลกับการวิเคราะห์ที่ผ่านมา พบว่า ค่าฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าเพิ่มขึ้น
โดยคลองบริเวณจุดเก็บตัวอย่างมีความกว้างผิวน้า 23.0 เมตร ความลึกที่จุดกึ่งกลาง 2.7 เมตร น้า
สีเหลืองขุ่น มีผักบุ้ง พืชน้าลอยปกคลุมผิวน้า และริมตลิ่งมีหญ้าขึ้นปกคลุมหนาแน่น บริเวณรอบจุดเก็บตัวอย่างเป็นนาข้าว
และมีเล้าเป็ดบริเวณต้นน้าของสถานีเก็บตัวอย่าง ซึ่งน้าในคลองถูกนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการทานาและเป็นแหล่งรองรับน้า
ทิ้งจากการทานา
- คุณภาพนาใต้ดิน จากบ่อสังเกตการณ์ในพื้นที่ฐานหลุมผลิตหนองผักชี - ซี (ทิศท้ายน้า) มีดัชนีที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ คือ ปริมาณมวลสารทั้ง หมดที่ละลายได้ซึ่งมี ค่าเกิน เกณฑ์อนุโลม
สูง สุ ด ของมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ จะใช้ บ ริ โ ภคได้ ตั้ง แต่ ร ะยะก่ อนเจาะหลุ มปิ โ ตรเลี ย มปี 2560 ระยะเจาะหลุ ม
ปิโตรเลียมปี 2560 ระยะทดสอบหลุม ปี 2560 ระยะก่อนเจาะหลุมปิโตรเลียม ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนีน้ ้าใต้ดินขณะเก็บ
ตัวอย่างมีลักษระใส บ่อสังเกตการณ์ในพื้นที่ฐานหลุมผลิตหนองผักชี - ซี (ทิศท้ายน้า) มีความลึกประมาณ 27 เมตร ระดับน้า
ในบ่อมีความลึกประมาณ 1.8 เมตร (จากระดับพื้นดิน) ซึ่งลักษณะทางกายภาพน้าบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการเป็นน้าบาดาล
ระดับตื้น มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้าขึ้นลงตามระยะเวลา และฤดูกาล คุณภาพน้าจึงขึ้นอยู่กับระดับน้าผิวดิน และธรณีเคมี
ของพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ เกิดจากการละลายของอินทรีย์และอนินทรีย์สารที่อยู่ในดิน
สรุปผลการดาเนินงานด้านสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่า ปตท.สผ. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
ต่อกิจกรรมการเจาะหลุมปิ โตรเลียมที่ฐานหลุ มผลิตหนองผักชี – ซี สาหรั บข้อมูลสถิติการเกิ ดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้ นจากการ
ปฏิบัติงาน ของ ปตท.สผ. พบว่า การดาเนินงานของ ปตท.สผ. ไม่มีอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานที่ฐานหลุมผลิตหนอง
ผักชี – ซี
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม)
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
(ฐานหลุมผลิตหนองผักชี – ซี)

4.4

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ข้อเสนอแนะ

บริษัทที่ปรึกษาเสนอแนะ ปตท. สผ. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการดาเนินงานของโครงการจะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต รวมทั้งเป็นไปตามมาตรการฯ ที่ได้เสนอไว้ ดังนี้
(1) ปตท. สผ. ควรทบทวนผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละระยะการดาเนินการของโครงการฯ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด
(2) ปตท. สผ. ควรมีการการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อคงประสิทธิภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
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