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ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง  การกําหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  และ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดทํารายงานด้านส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ   
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  ประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  การกําหนดประเภทและขนาด
ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางใน 
การจัดทํารายงานด้านส่ิงแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
โครงการ  หมายความว่า  โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ความดันใช้งานสูงสุด  (Maximum  Operating  Pressure)  หมายความว่า  ความดันสูงสุดของ

ก๊าซภายในท่อที่มีโอกาสถูกใช้งาน 
พื้นที่ที่ไวต่อผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (Sensitive  Area)  หมายความว่า  พื้นที่หรือองค์ประกอบ

ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวหรือมีความเปราะบาง  ที่มีโอกาสเกิดความเปล่ียนแปลงใด ๆ  ในเชิงลบหากได้รับ
ผลกระทบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  จากสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป 

ข้อ ๔ ให้การดําเนินโครงการที่ มี ลักษณะและพื้นที่  ดังต่อไปนี้  ต้องจัดทํารายงาน 
ด้านส่ิงแวดล้อมเสนอต่อกรมธุรกิจพลังงาน 

(๑) โครงการที่มีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิบบาร์  และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบหกนิ้ว  ในทุกพื้นที่  ยกเว้นพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายกําหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน 

(๒) โครงการที่มีความดันใช้งานสูงสุดมากกว่ายี่สิบบาร์ขึ้นไป  และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของท่อมากกว่าสิบหกนิ้วขึ้นไป  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 

ข้อ ๕ รายงานด้านส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  หากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ  ให้เจ้าของโครงการจัดทําและเสนอรายงานด้านส่ิงแวดล้อมใหม่และเสนอต่อ 
กรมธุรกิจพลังงานทุกครั้ง   

ข้อ ๖ แนวทางในการจัดทํารายงานด้านส่ิงแวดล้อม  ให้เป็นไปตามแนวทางทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) หน้าปกของรายงานต้องประกอบด้วย  ชื่อของรายงาน  ชื่อโครงการและที่ตั้งโครงการ   
ชื่อเจ้าของโครงการ  และชื่อผู้จัดทํารายงาน 

(๒) องค์ประกอบของรายงานด้านส่ิงแวดล้อม  อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ  
ดังนี้ 

 (ก) วัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการ 
 (ข) รายชื่อหน่วยงานอ่ืนที่เจ้าของโครงการจะต้องขออนุญาตเพื่อดําเนินงานตามโครงการ  

พร้อมระบุสถานภาพของการขออนุญาตว่าอยู่ในขั้นตอนใด 
 (ค) ข้อมูลโครงการ  อย่างน้อยประกอบด้วย 
  ๑) ผลการศึกษาแนวทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
  ๒) ข้อมูลการออกแบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  ได้แก่  ระดับความหนาแน่นของชุมชน  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ความหนาของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  ค่าความดันออกแบบ  ความดันใช้งานสูงสุด  
ความยาวของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  แบบแสดงแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและวิธีการก่อสร้าง  เป็นต้น 

  ๓) ระบุแผนการก่อสร้างและดําเนินการโครงการ  โดยจะต้องระบุกิจกรรมที่สําคัญ
และระยะเวลาดําเนินการ 

  ๔) แสดงโครงข่ายระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีอยู่ระหว่างดําเนินการ 
และที่มีอยู่เดิมในบริเวณใกล้เคียง 

  ๕) แสดงตําแหน่งที่ตั้งโครงการและแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  ลงในแผนที่ที่มีมาตราส่วน
ที่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณา  รวมทั้งจะต้องระบุพื้นที่ที่ไวต่อผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
(Sensitive  Area)  ข้างละหนึ่งร้อยเมตรจากก่ึงกลางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  เช่น  ศาสนสถาน  สถานศึกษา  
สถานที่ราชการ  สถานพยาบาล  สุสาน/กูโบร์  แหล่งประวัติศาสตร์  แหล่งโบราณสถาน  เป็นต้น 

  ๖) การประกันภัยบุคคลที่สามทั้งในระยะก่อสร้างและดําเนินการโครงการ  รวมทั้ง
การชดเชยกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

 (ง) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน   

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และผู้เก่ียวข้องกับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อการดําเนินโครงการ  และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและลดความวิตกกังวล  รวมทั้งจะต้องรวบรวม
ประเด็นข้อคิดเห็นและความห่วงใยที่ได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาในการกําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  มาตรการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสมเพิ่มเติม   
และนําเสนอข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้ดําเนินการทั้งหมดมาไว้ในภาคผนวก 
ของรายงาน   

 (จ) มาตรการป้องกัน  แก้ไข  ลด  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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  เจ้าของโครงการต้องนํามาตรการป้องกัน  แก้ไข  ลด  ติดตาม  และตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  มากําหนดเป็นมาตรการป้องกัน  แก้ไข  ลด  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ดําเนินโครงการทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง  
ระยะก่อสร้าง  และระยะดําเนินการ 

  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางการกําหนดมาตรการป้องกัน  แก้ไข  ลด  ติดตาม
และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ให้เป็นไปตามประมวล
หลักการปฏิบัติงาน  (Code  of  Practice ; COP)  เพื่อลด  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
สําหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ตามท้ายประกาศนี้ 

 (ฉ) การทดแทนความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิน  (ถ้ามี) 
  แสดงข้อมูลทรัพย์สินที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง  เพื่อประเมิน

สภาพเงื่อนไขต่าง ๆ  และงบประมาณเก่ียวกับเงิน  ค่าทดแทนความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สิน  ซ่ึงค่าทดแทนความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินนี้จะเป็นการสํารวจและประเมิน
ราคาเบ้ืองต้น  ตามกําหนดกฎเกณฑ์ที่คาดว่าจะต้องทําการจ่ายเงินเป็นค่าทดแทน  เม่ือทําการก่อสร้าง  
เจ้าของโครงการจะต้องทําการสํารวจอย่างละเอียดอีกครั้ง  เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง  ชัดเจน   
และเป็นธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง  โดยให้มีรายละเอียดการประเมินการทดแทนความเสียหาย 
ต่ออสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิน  ดังนี้ 

  ๑) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  เช่น  แผนที่ภูมิประเทศ  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  
ราคาประเมิน  ที่ดิน  ราคาวัสดุก่อสร้าง  ข้อมูลการประเมินราคาพืชผลต้นไม้ 

  ๒) การสํารวจจํานวน  ชนิด  และทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 
  ๓) การประเมินค่าชดเชยทรัพย์สินและพืชผลต้นไม้ 
ข้อ ๗ หากผลการศึกษาตามรายงานด้านส่ิงแวดล้อม  พบว่าจําเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน  

แก้ไข  ลด  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติมมากกว่าในประมวลหลักการปฏิบัติงาน
ท้ายประกาศนี้  เจ้าของโครงการจะต้องกําหนดมาตรการดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานด้านส่ิงแวดล้อมด้วย 

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานด้านส่ิงแวดล้อม  จะต้องได้รับใบรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
หรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย  ซ่ึงคุณสมบัติและการส่ังพักใช้และการเพิกถอนใบรับรอง  
ของผู้มีสิทธิจัดทํารายงานด้านส่ิงแวดล้อม  ให้เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ให้จัดส่งรายงานด้านส่ิงแวดล้อม  เพื่อขอความเห็นชอบต่อกรมธุรกิจพลังงาน  จํานวน
ไม่น้อยกว่าสิบห้าชุด  และเม่ือได้รับหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบแล้ว  เจ้าของโครงการต้องจัดส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจํานวนห้าชุด  ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ ได้รับหนังสือ 
แจ้งให้ความเห็นชอบ 
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ข้อ ๑๐ โครงการตามข้อ  ๔  ที่ต้องจัดทํารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เรื่อง  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และได้รับความเห็นชอบ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทํา
รายงานด้านส่ิงแวดล้อมตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 



 

 

 

 

 

 

ประมวลหลักการปฏิบัติงาน (Code of Practice; COP) 

เพื่อลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สําหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางทอ่ 
 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง  
การกําหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานด้าน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ประมวลหลักการปฏิบัติงาน (Code of Practice; COP) 
เพ่ือลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สําหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 

๑. บทนํา  
 แม้ว่าการดําเนินงานโครงการระบบการขนสง่ก๊าซธรรมชาติทางท่อบางประเภท และบางขนาด 
ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นนัยสําคัญ ไม่จําเป็นต้องศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) แล้วก็ตาม แต่ผู้ประกอบการระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะต้องดําเนินการให้มีการจัดเตรียมรายงานด้านสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Report; ER) แทนการจดัทํารายงาน EIA ซึ่งประเด็นสาํคัญของการจัดทาํรายงาน ER คือ 
การกําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มสําหรับโครงการระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และการเสนอรายงานดังกล่าวต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 ดังน้ัน ประมวลหลกัการปฏิบัติงาน (Code of Practice; COP) เพื่อลด ติดตาม และตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มสาํหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อฉบับน้ี จึงเป็นหลักการปฏิบัติงานข้ันตํ่า 
ที่ได้จัดทาํข้ึนเพื่อใหผู้้ประกอบการและผูม้ีหน้าทีจ่ัดทาํรายงาน ER สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการกําหนด
มาตรการปอ้งกนั แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อได้อย่างสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ต้ังแต่ระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะ
ก่อสร้าง และระยะดําเนินการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ รวมไปถึงกรณีที่มีการเลิกใช้งานระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อในอนาคตด้วย 
 แต่อย่างไรก็ตาม COP ฉบับน้ีเป็นเพียงหลกัการปฏิบัติงานข้ันตํ่าเพื่อป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม 
และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน ผู้ประกอบการและผู้จัดทํารายงานยังคงต้องรับผิดชอบท่ีจะ
พัฒนามาตรการอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ให้เหมาะสมกับโครงการหรือสภาพพื้นที่ ให้มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพในการลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับ
โครงการให้มากย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินโครงการระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
 เน้ือหาของ COP ฉบับน้ีประกอบด้วย หลักการปฏิบัติงานในการกําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข 
ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อกําหนดกฎหมาย ระเบียบและข้อกําหนดอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะ
ก่อสร้าง และระยะดําเนินการ รวมถึงมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เมื่อยกเลิกการใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อด้วย 
 
๒. วัตถุประสงค์  

(๑) เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติงานข้ันตํ่าให้กับผู้ประกอบการระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ 
และผู้จัดทํารายงาน ER ใช้ประโยชน์ในการกําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม 
และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ที่มีลักษณะและพื้นที่ ดังต่อไปน้ี 
- โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีความดันใช้งานสูงสุด (Maximum 

Operating Pressure; MOP) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ บาร์ และมีขนาดเส้นผ่าน



 

~ ๒ ~ 
 

ศูนย์กลางของท่อส่งก๊าซธรรมชาติน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ น้ิว ในทุกพื้นที่ ยกเว้น
พื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

- โครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีความดันใช้งานสูงสุด (Maximum 
Operating Pressure; MOP) มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ บาร์ และมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อส่งก๊าซธรรมชาติมากกว่า ๑๖ น้ิวข้ึนไป ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 

(๒) เพื่อประโยชน์ในการนํามาปรบัใช้กับการกําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ   
ที่ต้องจัดทํารายงาน EIA 

 
๓. คําจํากัดความ 
 ก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ และอยู่ในสถานะไอก๊าซ 
 ระบบการขนสง่กา๊ซธรรมชาติทางท่อ หมายถึง ระบบทีป่ระกอบด้วยท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานี 
และสิ่งอื่นอันเป็นสิ่งจําเป็นที่ใช้ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ท่อ ส่วนประกอบของท่อ และอุปกรณ์ ซึ่งไม่ว่าจะวางอยู่       
บนพ้ืนดิน ใต้ดิน หรือในนํ้า หรือวางอยู่บนสิ่งปลูกสร้างใด แต่ไม่รวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ 
นอกชายฝั่งทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง และท่อส่งก๊าซธรรมชาติในสถานที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 สถานี หมายถึง สิ่งปลูกสรา้งสาํหรบัการใช้งานท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ และรวมถึงอุปกรณ์สําหรับสูบ 
เพิ่มความดัน ลดความดัน ตรวจวัดปริมาณ รับ หรือส่งก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ความดันใช้งานสูงสุด (Maximum Operating Pressure; MOP)  หมายถึง ความดันสูงสุด 
ของก๊าซธรรมชาติภายในท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีโอกาสถูกใช้งาน 
 พื้นที่อ่อนไหว (Sensitive Area) หมายถึง พื้นที่หรือองค์ประกอบในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว  
หรือมีความเปราะบางที่มีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเชิงลบหากได้รับผลกระทบไม่ว่าจะทางตรง 
หรือทางอ้อมจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น บริเวณที่เป็นชุมชน/หมู่บ้าน ศาสนสถาน สถานศึกษา 
สถานพยาบาล สุสาน/กูโบร์ แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และสถานที่ราชการ เป็นต้น 
 การเลิกใช้งานถาวร (Abandon) หมายถึง การเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
โดยไม่มีการใช้ขนส่งก๊าซธรรมชาติอีกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 การพักหรือหยุดใช้งานช่ัวคราว (Deactivate) หมายถึง การไม่ใช้งานระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อเป็นการช่ัวคราวและยังมีความประสงค์จะนํากลับมาใช้งานอีก 
 มาตรฐาน ASME B31.8 หมายถึง มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ลําดับที่ ASME B31.8 เรื่อง Gas Transmission and Distribution Piping Systems 
 มาตรฐาน ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII หมายถึง มาตรฐาน        
ที่ประกาศโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง Boiler and Pressure Vessel Code 
ส่วนที่ VIII 
 มาตรฐาน CSA Z662 หมายถึง มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมมาตรฐานแห่งประเทศแคนาดา  
ลําดับที่ CSA Z662 เรื่อง Oil and Gas Pipeline Systems 
 มาตรฐาน EN 1555 หมายถึง มาตรฐานของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ลําดับที่ EN 1555 เรื่อง 
Plastics Piping systems for the supply of gaseous fuels-Polyethylene (PE)  
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 มาตรฐาน EN 12007 หมายถึง มาตรฐานของประเทศกลุม่สหภาพยุโรป ลําดับที่ EN 12007 เรื่อง 
Gas supply systems-Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar 
 
๔. มาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับระบบการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 การดําเนินงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ น้ันสามารถแบ่งเป็น ๓ ระยะหลักๆ 
ได้แก่ ระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ ซึ่งแต่ละระยะจะมีประเด็นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน อาทิ ในระยะเตรียมการก่อสร้าง ผลกระทบที่เกิดข้ึนในระยะน้ีส่วนใหญ่จะเป็น
ผลกระทบทางด้านสังคม อันเน่ืองมาจากการเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการสําหรับกิจกรรมต่างๆ ในระยะ
ก่อสร้างของผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและผู้ที่เกี่ยวข้อง สําหรับระยะก่อสร้าง
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมบ้างในบางประเด็น เช่น ฝุ่นละออง เสียงรบกวน การคมนาคม 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น แต่เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวก็จะหมดไป ส่วนในระยะ
ดําเนินการหากไม่มีระบบปฏิบัติการและการบํารุงรักษาที่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาจ
ก่อให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ และนําไปสู่การเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวน้ียังเป็น
ประเด็นที่ประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงวิตกกังวลเช่นเดียวกัน ดังน้ันผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อจะต้องดําเนินการตามหลักการปฏิบัติงานข้ันตํ่าน้ีรวมถึงจะต้องพัฒนาปรับปรุงมาตรการ
ต่างๆ  เพื่อป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้เหมาะสมกับสภาพโครงการ รวมทั้งจะต้องมีระบบการบริหารจัดการเรื่อง
ความมั่นคงแข็งแรงของระบบท่อ (Pipeline Integrity) ในระยะดําเนินการตามมาตรฐานสากลอีกด้วย  
ซึ่งหลักการปฏิบัติงานข้ันตํ่าฉบับน้ีกําหนดไว้ให้ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
สามารถนําไปใช้ป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด แบ่งออกเป็น 
๓ ส่วน ได้แก่ ระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ 
 
๔.๑ ระยะเตรียมการก่อสร้าง 
 ระยะเตรียมการก่อสร้าง เป็นระยะที่ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
จะต้องดําเนินการต่างๆ อาทิ การจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวางแผนงาน การทบทวนข้อกําหนดของ
หน่วยงานที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่านในเงื่อนไขการให้อนุญาต การเตรียมพื้นที่สําหรับกิจกรรม
การก่อสร้าง เป็นต้น ดังน้ัน เพื่อให้ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบรรลุวัตถุประสงค์
ในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงเวลาดําเนินงานโครงการ จึงควรปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมดังน้ี 

(๑) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
(๒) แผนปฏิบัติการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 ๑. แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
 
 การดําเนินงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ในระยะเตรียมการก่อสร้างน้ัน จะต้อง
จัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบ หรือลดปัญหา
การกีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชนหรือชุมชนบริเวณพื้นที่ที่แนววางท่อพาดผ่าน ที่จะเกิดข้ึนในระยะ
ก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ หรือลดปัญหาการกีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชน
หรือชุมชนบริเวณพื้นที่ที่แนววางท่อพาดผ่าน ที่จะเกิดข้ึนทั้งในระยะเตรียมการ
ก่อสร้างและในระยะก่อสร้าง 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
 วางแผนเส้นทางการขนสง่และลําเลียงวัสดุอุปกรณ์ โดยจะต้องแสดงแผนที่โครงข่าย

จราจรพร้อมระบุเส้นทาง และช่วงเวลาที่จะดําเนินการขนส่งและลําเลียงวัสดุ
อุปกรณ์ให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงการขนส่งหรือการ
ลําเลียงวัสดุอุปกรณ์ในช่ัวโมงเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น 

 ในการเตรียมพื้นที่ที่จะก่อสร้าง จะต้องจัดเตรียมทางเบี่ยงที่เหมาะสมหากจําเป็นต้อง
กีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชนหรือชุมชน รวมทั้งจะต้องแสดงป้ายหรือ
สัญลักษณ์ให้ผู้สัญจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 จัดทําแผนการประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยงาน
ผู้ให้อนุญาต หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ตํารวจทางหลวง ตํารวจในท้องที่ เป็นต้น โดยจะต้องระบุช่ือและเบอร์โทรศัพท์ผู้
ติดต่อในแผนการประสานงาน รวมทั้งจะต้องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงแผนงานก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อาํนวยความสะดวก
ด้านการจราจร 

 แจ้งให้ผู้อยู่อาศัย/ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ก่อสร้างทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
ก่อสร้างก่อนเริ่มการก่อสร้างอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 
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 ๒. แผนปฏิบัติการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 กิจกรรมการดําเนินงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก ในระยะเตรียมการก่อสร้าง 
และระยะก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดผลกระทบ และเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  กับพื้นที่
ก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เช่น ฝุ่นละออง เสียงรบกวน การกีดขวางเส้นทางสัญจรต่างๆ 
เป็นต้น ดังน้ันแผนปฏิบัติการสิง่แวดลอ้มด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความจําเป็นอย่าง
ย่ิง ซึ่งแผนดังกลา่วจะเน้นกิจกรรมการสร้างความสมัพันธ์กับชุมชนไปพรอ้มๆ กับการใหข้้อมูลข่าวสารต่างๆ 
และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและลดความวิตกกังวลของชุมชนที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากกิจกรรมก่อสร้างและจากผลกระทบต่างๆ ในระหว่างดําเนินงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อต้ังแต่ระยะเตรียมการกอ่สรา้ง ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารดําเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น สร้างความมั่นใจ
ให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและลดความวิตกกังวลของชุมชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประชาชนในการดําเนินงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับกิจกรรมหลักที่จะเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการระบบการขนสง่กา๊ซธรรมชาติทางท่อ พร้อมกับแนวทางในการลดผลกระทบ 
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
 ประสาน/พบปะและสร้างความคุ้นเคยกับผู้นําชุมชน ประธานชุมชน ผู้นําพื้นที่

อ่อนไหวต่อผลกระทบ และเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

 จัดทําแผนการให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ระบุกลุ่มเป้าหมายให้
ครบถ้วน กําหนดระยะเวลาดําเนินการ และวิธีการ/สื่อที่ใช้ในการดําเนินการให้เหมาะสม 
ซึ่งข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างน้อย ต้องประกอบด้วย 
ข้อมูลลักษณะโครงการ ความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ระบบความปลอดภัย แผนงาน
ก่อสร้าง และมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ดําเนินการตามแผนงานให้ครอบคลุม และทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการ
ดําเนินกิจกรรมก่อสร้างในพื้นที่น้ันๆ อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 

 ติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ พร้อมกับระบุปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางปอ้งกันแกไ้ข เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะ
ส่งผลกระทบทั้งต่อชุมชนและผลกระทบต่อการดําเนินงานโครงการ 
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๔.๒ ระยะก่อสร้าง 
 กิจกรรมหลกัในการดําเนินการโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อในระยะก่อสร้าง 
ได้แก่ การขนย้ายท่อ/วัสดุอุปกรณ์ และคนงานไปยังพื้นที่ก่อสร้าง งานจัดเตรียมท่อก๊าซธรรมชาติที่หน้า
งาน งานดัดและงานเช่ือมท่อ งานวางท่อ (ฝังใต้ดิน) ด้วยวิธีต่างๆ และงานต่อเช่ือมบรรจบท่อเข้ากับท่อใน
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีการใช้งานอยู่ เปน็ต้น 
 โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ 
เสียงรบกวน คุณภาพนํ้าผิวดินและนิเวศวิทยาทางนํ้าบริเวณที่แนวท่อพาดผ่าน เป็นต้น ดังน้ันเพื่อลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึน ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องดําเนินการ
ตามหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ระบุในแต่ละแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ดังน้ี 

(๑) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 
(๒) แผนปฏิบัติการด้านเสียง 
(๓) แผนปฏิบัติการด้านดิน 
(๔) แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาทางนํ้า 
(๕) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพนํ้าผิวดินและนิเวศวิทยาทางนํ้า 
(๖) แผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาบนบก 
(๗) แผนปฏิบัติการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(๘) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
(๙) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการของเสีย 
(๑๐) แผนปฏิบัติการด้านการระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม 
(๑๑) แผนปฏิบัติการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(๑๒) แผนปฏิบัติการด้านการทดแทนอสังหาริมทรัพย์ 
(๑๓) แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 
(๑๔) แผนปฏิบัติการด้านแหล่งศิลปกรรมและแหล่งโบราณคดี  
(๑๕) แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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 ๑. แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 
 
 ในระยะก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ   
อันเน่ืองมาจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การขุดร่องดินเพื่อวางท่อ การขนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
เหล่าน้ีอาจทําใหเ้กิดการฟุง้กระจายของฝุ่นละออง ดังน้ันจึงจําเป็นต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นในบรรยากาศ 
 เพื่อลดการเกิดมลภาวะทางอากาศจากไอเสียของเครื่องจักร และเครื่องยนต์ที่ออกสู่

บรรยากาศ 
 เพื่อไม่ให้เกิดความรําคาญต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 
 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

‐ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบต่อคนงาน และลดมลสาร
จากเครื่องยนต์ทีจ่ะระบายออกสู่บรรยากาศดับเครือ่งยนต์ทกุครัง้ทีจ่อด หรือเลิกใช้งาน  

 ติดต้ังแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณชุมชน 
ทั้งน้ีในกรณีที่ไม่สามารถติดต้ังแผงดังกล่าวได้ ให้ฉีดนํ้าหรือจัดให้มีสิ่งปกคลุม กอง
วัสดุที่ใช้อย่างมิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 การขนส่งวัสดุใดๆ ในการก่อสร้างชนิดที่สามารถฟุ้งกระจายหรือตกหล่นลงบน
พื้นผิวการจราจร จะต้องมีการปิดคลุม เมื่อมีการขนย้ายทุกครั้งเพื่อป้องกันการตก
หล่นหรือฟุ้งกระจายขณะขนส่งตลอดเส้นทาง  

 ต้องทําความสะอาด เศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกขณะขนส่ง  
 ก่อนนํารถออกจากพื้นที่ให้ล้างทําความสะอาดล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน หรือ

ทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตราย และความสกปรกบนถนนท้องถ่ิน 
โดยจัดหาบริเวณที่ใช้ล้างทําความสะอาดใกล้บริเวณทางออก  

 โรยกรวดบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่สํานักงานและพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่
เช่ือมกับเส้นทางสาธารณะ ที่มีลักษณะดินเป็นดินเหนียวหรือโคลน ในระยะทางที่
เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ เพื่อลดปริมาณฝุ่น และดินที่ติดที่ล้อยานพาหนะที่ใช้ใน
กิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่ก่อนที่จะออกสู่เส้นทางสาธารณะน้ันๆ 

 ควบคุมความเร็วรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชนให้ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/
ช่ัวโมง และความเร็วในช่วงที่ผ่านพื้นที่ทั่วไปให้ไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ช่ัวโมง ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่ 

 
 ไม่เปิดหน้าดินพร้อมกัน ตลอดแนวก่อสร้างเพื่อวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

 เมื่อวางท่อแล้วเสร็จให้ดําเนินการฝังกลบทันที เพื่อคืนพื้นที่ให้เสร็จในแต่ละวัน 
กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการใหแ้ล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรจัดให้มีสิ่งปกคลุมกองวัสดุ
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ที่ใช้อย่างมิดชิด หรือฉีดพรมนํ้าเพื่อไม่ให้มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง แล้วรีบ
ดําเนินการฝังกลบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 เมื่อต้องดําเนินการก่อสร้างตัดผ่านพื้นที่อ่อนไหว ให้ดําเนินการในช่วงเวลากลางวัน 
คือในช่วงเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน ยกเว้นกิจกรรมที่
จําเป็นต้องดําเนินการต่อเน่ืองให้แล้วเสร็จ โดยต้องแจ้งให้ผู้นําชุมชนในพื้นที่น้ันๆ 
ทราบก่อนดําเนินการอย่างน้อย ๓ วัน 

 ฉีดพรมนํ้าอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เมื่อใช้วิธีขุดเปิดผ่านบริเวณชุมชน บ้านเรือนของ
ราษฎรและถนนทางเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง กรณีที่อากาศแห้งหรือมีปริมาณ
ฝุ่นละอองสูงให้เพิ่มจํานวนครั้งในการฉีดพรมนํ้า เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง 

 ระมัดระวังกิจกรรมในช่วงที่ทําการฝังกลบท่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
น้อยที่สุดเช่น จัดให้มีการอบรมข้ันตอนการปฎิบัติงานแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  มาตรการลดผลกระทบสําหรับการก่อสร้างโดยใช้วิธีดันลอด (Boring) หรือเจาะลอด (HDD) 
 ตําแหน่งของบ่อรับ-บ่อส่ง ให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่อ่อนไหว  

 
 (ค) มาตรการติดตามและตรวจสอบ 
   ๑) พ้ืนท่ีดําเนินการ 
    บริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวท่อก๊าซธรรมชาติ 
   ๒) ดัชนีตรวจวัด 

- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง หรือค่า 
PM-10 (๒๔ ชม.) 

- ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง หรือค่า TSP (๒๔ ชม.) 
- ทิศทางและความเร็วลม 

   ๓) สถานีตรวจวัด 
- ต้องจัดให้มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวที่มีกิจกรรมการ

ขุดเปิด ที่อยู่ตามบริเวณแนวท่อก๊าซธรรมชาติ อย่างน้อย ๑ สถานี และเพิ่ม
จํานวนสถานีตรวจวัดให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 

   ๔) วิธีการดําเนินการ 
- ตรวจวัดค่า PM-10 (๒๔ ชม.) และ TSP (๒๔ ชม.) โดยอ้างอิงวิธีการตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ว่าด้วยเรื่องการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป  

- ตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม โดยใช้เครื่องบันทึกค่า Wind Speed & 
Direction Recorder 

   ๕) ความถ่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
    ๑ ครั้ง ขณะที่มีการก่อสร้างแบบขุดเปิดใกล้เคียงบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแต่ละสถานี (๕ วันต่อเน่ือง โดยต้องครอบคลุมทั้งวันหยุด และวันทําการ)  
   ๖) หน่วยงานรับผิดชอบ 
    ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
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 ๒. แผนปฏิบัติการด้านเสียง 
 
 การดําเนินงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ อาจจะมีผลกระทบด้านเสียงอันเน่ืองมาจาก
การจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุในการวางท่อ การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ท่อ เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ด้านเสียงต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง ดังน้ันจึงจําเป็นต้องทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง โดยมีวัตถุประสงค์
และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากเสียงต่อสุขภาพของคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 เพื่อไม่ให้เกิดความรําคาญต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
 เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนต่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 
 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 แจ้งให้ผู้นําชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงวัน เวลา และ
สถานที่ที่จะดําเนินงานก่อสร้าง ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 

 คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวม Ear Plug หรือ Ear Muff ที่สามารถ 
ลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ และ ๒๕ เดซิเบล (เอ) ตามลําดับ ทั้งน้ี ให้มีมาตรฐาน
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยจะต้องดําเนินการตรวจสอบอย่างน้อยทุก ๓ เดือน หรือ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ก่อนดําเนินการทุกครั้ง ผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ด้านเครื่องจักรต้องตรวจสอบ
อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชํารุดต้องรีบ
ซ่อมบํารุงทันที 

 กําหนดระยะเวลาทํางานของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีเสียงดัง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมรับได้  โดยให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด  

 การเดินเครื่องจักรกลหนักที่มเีสยีงดังจะต้องหลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องยนต์อย่างเร็วและ
ติดเครื่องเฉพาะช่วงทํางานเท่าน้ัน  

 เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีระดับเสียงตํ่า หรือมีการออกแบบให้มีอุปกรณ์ลดเสียง 
หลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างที่มีเสียงดังมากในเวลากลางคืน ยกเว้นในกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องทําให้แล้วเสรจ็ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน โดยต้องแจ้งชุมชนที่อาศัยอยู่
ในบริเวณพื้นที่น้ันๆ ก่อนดําเนินการอย่างน้อย  ๓ วัน 

 เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้หยุดเครื่องจักรทันที 
 ขณะที่มีการทดสอบท่อด้วยแรงดันนํ้าหรืออากาศ ต้องควบคุมระดับเสียงให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน เช่น กําหนดให้ติดต้ังปั๊มและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทําให้เกิดเสียงดังไว้     
ในตําแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งติดต้ังแผ่นกั้นเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวหากจําเป็น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากต้องดําเนินการทดสอบท่อในเวลากลางคืน หรือในวันหยุดราชการ 



 

~ ๑๐ ~ 
 

 ขณะที่ใช้ก๊าซไนโตรเจนไล่อากาศภายในท่อ ผู้ปฏิบัติงานต้องสวม Ear Plug หรือ Ear 
Muff เสมอ 

 กําหนดบทลงโทษ กรณีที่คนงานฝา่ฝนืไม่ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบท่ีกาํหนดไว้ 
 

  มาตรการลดผลกระทบสําหรับการก่อสร้างโดยใช้วิธีดันลอด (Boring) หรือเจาะลอด (HDD) 
 ตําแหน่งของบ่อรับ-บ่อส่ง ให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่อ่อนไหว 
 ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงตําแหน่งบ่อส่งในพื้นที่อ่อนไหวได้  ให้จัดให้มีรั้วกั้นบริเวณ

ก่อสร้างให้มิดชิดเท่าที่พื้นที่จะอํานวย และติดต้ังกําแพงกั้นเสียงช่ัวคราวในบริเวณน้ัน
เพื่อลดระดับเสียงในพื้นที่ดังกล่าว  
 

(ค) มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ 
   ๑)  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
    พื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวท่อก๊าซธรรมชาติ 
   ๒)  ดัชนีตรวจวัด 

- Leq ๑ ชม. 
- Leq ๘ ชม. 
- Leq ๒๔ ชม. 
- L๙๐ 
- Lmax 

   ๓)  สถานีตรวจวัด 
‐ ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 

๑ สถานี และให้เพิ่มจํานวนสถานีตรวจวัดให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
พื้นที่ปฏิบัติงานจริง 

   ๔) วิธีการดําเนินการ 
‐ ตรวจวัด และคํานวณค่าระดับเสียง โดยอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ว่าด้วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป 
และ เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน รวมถึงประกาศคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ ที่ว่าด้วยเรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะ  
ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
การคํานวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 

   ๕) ความถ่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
๑ ครั้ง ขณะที่มีการก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณสถานีตรวจวัดเสียงแต่ละสถานี 

(๕ วันต่อเน่ือง โดยต้องครอบคลุมทั้งวันหยุด และวันทําการ)  
   ๖) หน่วยงานรับผิดชอบ 
    ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 
 
 
 



 

~ ๑๑ ~ 
 

 ๓. แผนปฏิบัติการด้านดิน 
 
 การดําเนินงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรดิน   
ในเบื้องต้น อันเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การขุดร่องดินเพื่อวางท่ออาจทําให้โครงสร้างดินเปลีย่นไปจาก
เดิม เน่ืองจากทําให้เกดิการผสมกันระหว่างดินช้ันบนและดินช้ันล่าง หรือหากมีฝนตกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  
อาจทําให้เกิดการพังทลายของกองดินและชะล้างลงสู่แหล่งนํ้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 
นอกจากน้ี การระบายนํ้าทิ้งภายหลังจากการทดสอบทางชลสถิต (Hydrostatic test) อาจจะก่อให้เกิด
การชะล้างพงัทลายตลิง่ของแหล่งนํ้าที่รองรบันํ้าทิ้งได้ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
ด้านดิน โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการ ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ดังน้ี  
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อโครงสร้างและช้ันดิน 
 เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งนํ้า 
 เพื่อป้องกันการยุบตัวของดินภายหลังการฝังกลบ 

 
 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 การขุดเปิดหน้าดินในพื้นที่เกษตรกรรมจะต้องแยกหน้าดินออกจากดินช้ันล่าง เมื่อ
จะฝังกลบท่อต้องใช้ดินช้ันล่างกลบก่อนแล้วตามด้วยหน้าดินเพื่อรักษาอินทรียวัตถุ
ในดินให้มากที่สุด 

 เมื่อวางท่อและมีการตรวจสอบท่อแล้วเสร็จ ให้ถมดินกลับโดยเร็ว เพื่อป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของกองดินที่ร่องขุด ซึ่งอาจจะเกิดจากฝนและลม 

 การถมดินกลบต้องเกลีย่ดินเดิมไว้บริเวณแนวท่อ โดยเผื่อปริมาณดินไว้ในกรณีที่ดิน
มีการยุบตัว 

 หลังการฝังกลบท่อในแต่ละช่วงของการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องปรับสภาพดินและ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เหมือนเดิม และ/หรือปลูกพืชคลุมดิน อาทิ หญ้าแฝกหรือพืช
ชนิดอื่น  ที่เป็นพืชหาง่ายและมีการเจริญเติบโตเร็วและ/หรือใช้วัสดุคลุมดินอื่นที่
เหมาะสม ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อตกลงกับเจ้าของพ้ืนที่ 

 กรณีที่มีการจัดทําทางช่ัวคราวในการลําเลียงเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือยานพาหนะ
ผ่าน และการจัดเตรียมเพื่อปรับพื้นที่สําหรับวางอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยมีการ
ใช้ดินลูกรังถมหรือปรับระดับในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม จะต้องนําดินลูกรังออก
จากพื้นที่ให้หมด โดยพื้นล่างจะต้องรองด้วยพลาสติกอย่างหนาหรือวัสดุอื่นใดที่
เทียบเคียงหรือทนทานต่อการฉีกขาดและติดต้ังท่อระบายนํ้าให้พอเพียง เว้นแต่มี
การตกลงกับเจ้าของที่ดินเป็นอย่างอื่น 

 ช่วงที่สภาพอากาศแห้งและมีลมพัดแรง ต้องมีวิธีการควบคุมการฟุ้งกระจายของ
กองดิน เช่น ฉีดพรมนํ้าบนกองดินให้มีความช้ืนอยู่เสมอ เป็นต้น 

 เมื่อมีการวางท่อเสร็จเรยีบรอ้ย ให้ผู้รับเหมาทําการคืนสภาพพ้ืนที่ตามแนวท่อให้อยู่
ในสภาพเดิม หรือใกล้เคียงสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด 



 

~ ๑๒ ~ 
 

 การขุดร่องวางท่อก๊าซในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน หรือมีสภาพ
เป็นดินอ่อนให้ติดต้ังเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ป้องกันการถล่มของดิน เช่น Sheet Pile 
หรือใช้ Trench Box ให้เหมาะสม 

 ปรับคืนสภาพพ้ืนที่สํานักงานโครงการช่ัวคราวภายหลังการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ตามที่
ได้ดําเนินการตกลงกับเจ้าของที่ดิน 

 ปรับลดแรงดันนํ้าจากการทาํ Hydrostatic Test ก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้าหรือพื้นที่
รองรับนํ้าทิ้ง  

 ป้องกันการชะล้างพังทลายของตลิ่ง โดยใช้วัสดุปกคลุมหรือป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่งให้เหมาะสม 

 ในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงจะต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินและหินบริเวณ
ร่องขุดและพื้นที่ใกล้เคียง  

 หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศภายนอกและลดการเลือ่นไหลของตะกอนดิน
และหินลงสู่ลํานํ้า โดยการดักตะกอนให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่และต้องปรับระดับ
ให้มีความลาดเทที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการเลื่อนไหลของดินและหิน 

 การเคลื่อนย้ายเครื่องจกัรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ บนพื้นที่ที่จะขุดเพื่อวางท่อส่งก๊าซ 
ในพื้นที่เกษตรกรรม ต้องดําเนินการหลังจากแยกดินช้ันบนออกแล้ว ก่อนขุดร่อง 
เพื่อลดการบดอัดของดิน 
 

มาตรการสําหรับการก่อสร้างด้วยวิธีเจาะลอด (HDD)  
 ให้ผสมสารเบนโทไนท์ที่เหลือกับวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ข้ีเลื่อย เศษหญ้า ฟางข้าว และ

นําไปถมในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต หรือปฏิบัติตามข้อตกลงกับเจ้าของที่ดินที่ยินยอมให้
ใช้พื้นที่ฝังกลบ และต้องแจ้งข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (Material Safety Data 
Sheet) ของสารเบนโทไนท์ให้เจ้าของที่ดินทราบด้วย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๑๓ ~ 
 

 ๔. แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาทางนํ้า 
 
 การก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ตัดผ่านแหล่งนํ้า อาจทําให้เกิดการกีดขวาง
การไหลของนํ้า หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของแหล่งนํ้าธรรมชาติ นอกจากน้ีการ
ดําเนินการขุดร่องเพ่ือวางแนวท่อและการฝงักลบที่อยู่ใกลแ้หลง่นํ้า อาจทําให้ตะกอนดินบางส่วนถูกชะล้าง
ลงสู่แหล่งนํ้าได้ ส่งผลให้เกิดการต้ืนเขินของแหล่งนํ้า จากการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านอุทกวิทยาของแหล่งนํ้า ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
ด้านอุทกวิทยาของแหล่งนํ้า โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันการกีดขวางการไหลของแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 เพื่อป้องกันการต้ืนเขินของแหล่งนํ้าธรรมชาติ อันเน่ืองมาจากการชะล้างของตะกอนดิน

จากการขุดร่องเพ่ือวางท่อลงสู่แหล่งนํ้า 
 

(ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
มาตรการท่ัวไป 
 เก็บกองดินให้ห่างจากตลิง่แหลง่นํ้าใหม้ากทีสุ่ด เพื่อป้องกันการต้ืนเขินของแหล่งนํ้า 

อันเน่ืองจากการชะล้างของดินลงสู่แหล่งนํ้า 
 หลังการฝังกลบท่อในแต่ละช่วงของการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องปรับสภาพดินและ

ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เหมือนเดิมและ/หรือปลูกพืชคลุมดิน อาทิ หญ้าแฝกหรือพืช
ชนิดอื่นที่เป็นพืชหาง่ายและมีการเจริญเติบโตเร็ว และ/หรือใช้วัสดุคลุมดินอื่นที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการชะล้างของดินลงสู่แหล่งนํ้า  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อตกลง
กับเจ้าของพ้ืนที่  

 การระบายนํ้าออกจากร่องขุด/บ่อขุด ต้องระมัดระวังเรื่องการพังทลายของดินลงสู่
แหล่งนํ้า เพื่อป้องกันการต้ืนเขินของแหล่งนํ้า 

 ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบริเวณพื้นที่สูงชันลงสู่แหล่งนํ้า โดยพิจารณาทํา
รั้วดักตะกอนเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสม 
 

มาตรการสําหรับการก่อสร้างตัดผ่านแหล่งนํ้าด้วยวิธีขุดเปิด (Open Cut) 
 แจ้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีการตัดผ่านลํานํ้า และที่อยู่บริเวณ

ท้ายลํานํ้า ทราบถึงแผนงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ก่อนก่อสร้าง หากการ
ก่อสร้างดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 

 ในกรณีที่มีการปิดกั้นทางนํ้าซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้นํ้าบริเวณท้ายนํ้า ต้อง
สํารองนํ้าใช้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบให้มีปริมาณเพียงพอ 

 ต้องวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ตัดผ่านแหล่งนํ้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และควรก่อสร้าง
ในช่วงฤดูแล้ง เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องปรับสภาพตลิง่ ท้องนํ้า และดําเนินการ
ฟื้นฟูสภาพให้เหมือนดังเดิมหรือดีกว่าเดิมโดยเร็วที่สุด  



 

~ ๑๔ ~ 
 

 หากมีการวางท่อตัดผ่านคลองหรือลํานํ้า จะต้องพอกด้วยคอนกรีต (Concrete Coating) 
เพื่อควบคุมการลอยตัวของท่อ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการหรือมาตรฐานอ่ืนที่
เป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง  

 เมื่อพร้อมจะวางทอ่ทีผ่่านแหลง่นํ้า จึงจะดําเนินการขุดร่องที่ท้องนํ้า เพื่อลดปริมาณ
ตะกอนดินในแหล่งนํ้า 

 หากมีการขุดร่องเพื่อวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งร่องดังกล่าวเช่ือมกับแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ จะต้องไม่ขุดทิ้งไว้เป็นเวลานาน และจะต้องติดต้ังรั้วดักตะกอน และเศษ
วัสดุทั้งเหนือนํ้า และท้ายนํ้าของจุดที่ขุดเปิดด้วย 
 

มาตรการสําหรับการก่อสร้างตัดผ่านแหล่งนํ้าด้วยวิธีเจาะลอด (HDD) และดันลอด 
(Boring) 
 การก่อสร้างบ่อรับ  และบ่อส่ง จะต้องไม่กีดขวางทางระบายนํ้าตามธรรมชาติ แต่หาก

มีความจําเป็นต้องกีดขวางทางระบายนํ้าดังกล่าว จะต้องมีการก่อสร้างท่อระบายนํ้า
ช่ัวคราวที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 การก่อสร้างบ่อรับ และบ่อส่ง ใกล้แหล่งนํ้าสาธารณะจะต้องกั้นพื้นที่โดยการจัดวาง
ถุงทรายหรือจัดทําคันดินที่มีความสูงอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร รอบพื้นที่ เพื่อป้องกัน
การต้ืนเขินของแหล่งนํ้าอันเน่ืองจากการชะล้างของดินลงสู่แหล่งนํ้า 

 ความลึกของทอ่ทีว่างตัดผา่นแหล่งนํ้า ต้องลึกจากระดับขุดลอกท้องคลองถึงหลังท่อ 
ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๑๕ ~ 
 

 ๕. แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพนํ้าผิวดิน และนิเวศวิทยาทางนํ้า 
 
 การดําเนินงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ตัดผา่นแหลง่นํ้า มีกิจกรรมหลักในระยะ
ก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน คือ การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง การใช้เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ต่างๆ ในการดําเนินการก่อสร้าง การขุดร่องเพ่ือวางท่อ และการฝังกลบบริเวณที่อยู่ใกล้
บริเวณแหล่งนํ้า ซึ่งการขุดเปิดหน้าดินและการขุดร่อง จะมีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ลงสู่
คลองระบายนํ้า โดยเฉพาะในขณะที่มีฝนตกหนัก นอกจากน้ีการระบายนํ้าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วยวิธี
ชลสถิต (Hydrostatic Test) ยังอาจทําให้คุณภาพของแหล่งนํ้าที่รองรับนํ้าทิ้งได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพนํ้าผิวดิน และนิเวศวิทยา
ทางนํ้า โดยมีวัตถุประสงค์และหลกัการปฏิบติังานที่เป็นมาตรการป้องกันแก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 

(ก) วัตถุประสงค์ 
 เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งนํ้าผิวดินที่อยู่ใกล้เคียง 
 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของนํ้าทิ้งจากสํานักงานสนาม และที่พักของคนงานลงสู่

แหล่งนํ้าผิวดินที่อยู่ใกล้เคียง 
 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของนํ้ามันหล่อลื่นและสารเคม ีที่รั่วไหลลงสูแ่หล่งนํ้าผิวดิน

ที่อยู่ใกล้เคียง 
 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของนํ้าทิ้งจากการทํา Hydrostatic Test ลงสู่แหล่งนํ้าผิว

ดินที่อยู่ใกล้เคียง 
 

 (ข)  มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
มาตรการท่ัวไป 
 เก็บกองดินให้ห่างจากตลิ่งให้มากที่สุด หากมีพื้นที่จํากัดจะต้องติดต้ังรั้วดักตะกอน 

เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งนํ้า 
 จัดให้มีสุขาเพียงพอกับจํานวนคนงานในพื้นที่ ทั้งน้ีจํานวนห้องสุขาให้เป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องมีระยะห่างจากแหล่งนํ้าใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๕ เมตร 
 ห้ามระบายนํ้าเสีย/ของเสียใดๆ ที่ยังมิได้ผ่านการบําบัดลงสู่แหล่งนํ้า และจะต้อง

ดําเนินการบําบัดนํ้าเสีย/ของเสียดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 สํานักงานสนามช่ัวคราวและบ้านพักคนงานต้องต้ังอยู่ห่างจากแหล่งนํ้าอย่างน้อย 

๕๐ เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าบริเวณใกล้เคียง 
 ควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 
 หากจะต้องมีการบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ ห้ามดําเนินการใกล้

บริเวณแหล่งนํ้า และจะต้องมีการจัดเตรียมถาดเก็บและรองรับนํ้ามันในพื้นที่ก่อสร้าง 
รวมทั้งจะต้องทําพื้นที่รองรับการเก็บนํ้ามันหรือสารเคมี พร้อมกับเตรียมวัสดุดูดซับไว้
ใช้งาน กรณีที่มีการหกล้นรั่วไหลและนําส่งวัสดุดังกล่าวไปกําจัดให้ถูกวิธีตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการกําจัดขยะอันตราย 



 

~ ๑๖ ~ 
 

 กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังการถ่ายเทนํ้ามันและสารเคมีต่างๆ มิให้เกิดการ
ปนเปื้อนของนํ้ามนัและสารเคมีลงสู่แหลง่นํ้าผิวดิน และใช้ Hand Pump หรืออุปกรณ์
อื่นที่มีความเหมาะสมในการถ่ายนํ้ามัน 

 ห้ามล้าง/ทําความสะอาดเครื่องมือ/เครื่องจักร ในบริเวณแหล่งนํ้า คู คลอง 
 ห้ามทิ้งขยะ สารเคมีใดๆ หรือนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว ลงสู่แหล่งนํ้า คู คลอง 
 จัดให้มีที่รองรับขยะ เช่น ถังหรือถุงรองรับ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้อง

รวบรวมและจัดเก็บขยะออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างทุกวัน 
 ไม่เปิดหน้าดินพรอ้มกันตลอดแนวการก่อสรา้ง และเมื่อวางทอ่แลว้เสรจ็ให้ฝงักลบทนัท ี
 ลดการรบกวนทางระบายน้ําธรรมชาติในขณะเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง และหลีกเลี่ยงการ 

กีดขวางทางนํ้า และจัดเตรียม/ติดต้ังท่อสําหรับระบายนํ้าช่ัวคราว 

 ห้ามดําเนินกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตัดผ่านแหล่งนํ้าในช่วงฝนตกหนัก   
 หลีกเลี่ยงการระบายนํ้าจากร่องขุดไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของพ้ืนที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีการดักตะกอนก่อนปลอ่ยนํ้าไป
ยังพื้นที่ดังกล่าว 

 ฝังกลบทันทีหลังจากวางท่อแล้วเสร็จ และปรับพื้นที่ริมตลิ่งและท้องนํ้าให้อยู่ในสภาพ
เดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม 
 

มาตรการสําหรับการก่อสร้างตัดผ่านแหล่งนํ้าด้วยวิธีขุดเปิด (Open Cut) 
 ต้องก่อสรา้งใหเ้สร็จโดยเร็วภายใน ๗ วัน และต้องแจ้งให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงและ

ท้ายนํ้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์  
 ห้ามก่อสร้างในช่วงฝนตกหนักและให้ดําเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้งเป็นหลัก 
 เมื่อก่อสร้างแล้วเสรจ็จะต้องปรับสภาพตลิ่ง ท้องนํ้า คู คลอง ให้มีสภาพดังเดิมหรือ

ดีกว่าเดิมโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งจัดหาและปลูกพืชคลุมดิน อาทิ หญ้าแฝกหรือพืช
ชนิดอื่นที่เป็นพืชหาง่ายและมีการเจริญเติบโตเร็ว และ/หรือใช้วัสดุคลุมดินอื่นที่
เหมาะสม เพื่อลดการกัดเซาะและพังทลายของดิน บริเวณตลิ่งลงสู่แหล่งนํ้า  

 ให้ทํารั้วดักตะกอนเปน็ระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการชะล้างดินบริเวณ
พื้นที่สูงชันลงสู่แหล่งนํ้า 

 ในพื้นที่ที่ระดับนํ้าใต้ดินสูง ให้ชะลอการขุดร่องจนกว่าจะพร้อมนําท่อลงร่องขุด 
 การระบายนํ้าออกจากรอ่งขุด/บ่อขุด ต้องระมัดระวังการพังทลายของดินลงสู่แหล่งนํ้า 
 กรณีก่อสร้างตัดผ่านแหล่งนํ้าให้พิจารณาดําเนินการในช่วงกระแสนํ้าตํ่า 
 หากมีการขุดร่องเพ่ือวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งร่องดังกล่าวเช่ือมกับแหล่งนํ้า

ธรรมชาติ จะต้องไม่ขุดทิ้งไว้เป็นเวลานาน และจะต้องติดต้ังรั้วดักตะกอน และเศษ
วัสดุทั้งเหนือนํ้า และท้ายนํ้าของจุดที่ขุดเปิดด้วย เพื่อป้องกันการชะล้างของตะกอน
ดินลงสู่แหล่งนํ้า 

 ติดต้ังวัสดุคลุมดินที่เหมาะสมบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน ซึ่งเสี่ยงต่อการพังทลาย
ของดินลงสู่แหล่งนํ้า 

 หากจําเป็นต้องกั้นทางนํ้าในแหล่งนํ้าที่มีนํ้าไหลผ่าน ให้ทําทางเบี่ยงนํ้าเพื่อให้นํ้า
ไหลผ่านได้ช่ัวคราว และในกรณีที่มีการปิดกั้นทางนํ้า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้
นํ้าบริเวณท้ายนํ้า ต้องสํารองนํ้าใช้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบในปริมาณที่เพียงพอ  



 

~ ๑๗ ~ 
 

มาตรการสําหรับการก่อสร้างตัดผ่านแหล่งนํ้าด้วยวิธีเจาะลอด (HDD)  
 การก่อสร้างบ่อรบั และบ่อส่ง ใกล้แหล่งนํ้าสาธารณะจะต้องกั้นพื้นที่โดยการจัดวาง

ถุงทรายหรือจัดทําคันดินกั้นที่มีความสูงอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตรรอบพื้นที่ เพื่อ
ป้องกันการปนเปือ้นของโคลนที่เกิดจากการกอ่สรา้งไปยังพื้นที่ใกลเ้คียงและปอ้งกัน
การชะล้างพังทลายของดิน พร้อมทั้งติดต้ังรั้ว/วัสดุในการดักตะกอนในพื้นที่ก่อสร้าง 
เพื่อป้องกันมิให้ดินถูกชะล้างลงสู่แหล่งนํ้า 

 เพื่อป้องกันโคลนจากการขุดเจาะปนเปือ้นพื้นที่กอ่สรา้งอืน่ๆ ให้จัดวางถุงทรายหรอื
ทําคันดินกั้นรอบพื้นที่ที่อาจจะมีการหกล้นหรือรั่วไหลของโคลนขุดเจาะ เช่น รอบ
เครื่องขุดเจาะและพื้นที่ที่มีการแยกทรายออกจากโคลนเพ่ือนํากลับไปใช้ใหม่ 
(Recycling Unit) 

 ต้องวางท่อลอดใต้แหล่งนํ้าที่ระดับความลึกจากระดับขุดลอกคลอง อย่างน้อย ๒ 
เมตร หรือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง  
 

 มาตรการสําหรับกรณีก่อสร้างตัดผ่านแหล่งนํ้าด้วยวิธีดันลอด (Boring) 
 การก่อสร้างบ่อรบั และบ่อส่ง ใกล้แหล่งนํ้าสาธารณะจะต้องกั้นพื้นที่โดยการจัดวาง

ถุงทรายหรือจัดทําคันดินกั้นที่มีความสูงอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตรรอบพื้นที่ เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน พร้อมทั้งติดต้ังรั้ว/วัสดุในการดักตะกอนในพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้ดินถูกชะล้างลงสู่แหล่งนํ้า 

 ต้องวางท่อลอดใต้แหล่งนํ้าที่ระดับความลึกจากระดับขุดลอกคลอง อย่างน้อย ๒ 
เมตร หรือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง   
   

มาตรการสําหรับการทํา Hydrostatic Test 
 ก่อนจะใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าเพื่อทํา Hydrostatic Test หรือปล่อยนํ้าทิ้งภายหลังการทํา 

Hydrostatic Test ลงสู่แหล่งนํ้า ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถ่ิน เช่น อบต. 
หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งนํ้าดังกล่าว 

 นํ้าที่ใช้ในการทํา Hydrostatic Test ต้องเป็นนํ้าสะอาดและไม่เติมสารเคมีใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และในช่วงแรกของการทดสอบ หากมีการปนเปื้อนไม่มากนัก 
ให้นํานํ้ากลับมาใช้ในการทดสอบในช่วงต่อๆ ไป 

 นํ้าที่ใช้ทํา Hydrostatic Test ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งนํ้า 
หากพบว่าค่าคุณภาพนํ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องนําไปบําบัดให้ได้มาตรฐานก่อนระบาย
ลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

 จัดให้มีตะแกรงกั้นเพื่อดักของแข็งที่มีขนาดใหญ่ออกจากนํ้าทิ้งที่เกิดจากการ
ทดสอบท่อก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้า 

 กรณีที่ใช้นํ้าจากแหลง่นํ้าธรรมชาติเพื่อการทํา Hydrostatic Test จะต้องสบูนํ้าไปใช้
ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ของอัตราการไหลของนํ้าในแหล่งนํ้าน้ัน หรือต้องไม่ส่งผลกระทบ
ด้านการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้าที่บริเวณท้ายนํ้าน้ัน 

 หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการนํ้าทิ้งจากการทํา Hydrostatic Test ให้รีบ
ดําเนินการแก้ไขทันที 



 

~ ๑๘ ~ 
 

 (ค) มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ 
  มาตรการจัดการนํ้าท้ิงจากการทํา Hydrostatic Test 
  นํ้าทิ้งจากการทาํ Hydrostatic Test จะต้องควบคุมใหม้ีคุณภาพของนํ้าเปน็ไปตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) และอุณหภูมิ (Temperature)  ก่อนระบายหรือปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งนํ้า และประชาชน ที่ท้ายนํ้าและใช้นํ้าจากแหล่งนํ้า 
   ๑) พ้ืนท่ีดําเนินการ 
    จุดปล่อยนํ้าทิ้งจากการทํา Hydrostatic Test 
   ๒) ดัชนีตรวจวัด 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 

   ๓) วิธีการดําเนินการ 
    ตรวจวัดและตรวจสอบคุณภาพนํ้า โดยอ้างอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ที่ว่าด้วยเรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน    
   ๔) ความถ่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
    ทุกครั้งที่มีการปล่อยนํ้าทิ้งจากการทํา Hydrostatic Test 
   ๕) หน่วยงานรับผิดชอบ 
    ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 
  มาตรการด้านคุณภาพนํ้าผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ํา 
  กิจกรรมก่อสร้างของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ อาจมีความจําเป็นต้องก่อสร้าง
ตัดผ่านแหล่งนํ้าผิวดิน ดังน้ันเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพนํ้า และระบบ
นิเวศวิทยาทางนํ้าที่แนวท่อก๊าซธรรมชาติวางผ่าน ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี  
   ๑) พ้ืนท่ีดําเนินการ 
    แหล่งนํ้าธรรมชาติที่มิใช่คูระบายนํ้าเสียทีม่ีการก่อสร้างตัดผ่าน โดยวิธีก่อสร้าง
แบบขุดเปิด (Open Cut)    
   ๒) ดัชนีตรวจวัด 
    คุณภาพนํ้าผิวดิน 

 อุณหภูมิ 
 ความเป็นกรด-ด่าง 
 ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
 บีโอดี (BOD) 
 นํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) 

    นิเวศวิทยาทางน้ํา 
 แพลงก์ตอน 
 สัตว์หน้าดิน 

 



 

~ ๑๙ ~ 
 

   ๓) วิธีการดําเนินการ 
    คุณภาพนํ้าผิวดิน 
    ตรวจวัดและตรวจสอบคุณภาพนํ้า โดยอ้างอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติที่ว่าด้วยเรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน     
    แพลงก์ตอน 
    ใช้ถุงแพลงก์ตอนขนาดตา ๕๙ ไมครอน เพื่อกรองตัวอย่างนํ้า ๒๐ ลิตร ตัวอย่าง
แพลงก์ตอนที่ค้างอยู่ในถุงจะถูกรวบรวมและดองด้วยนํ้ายาฟอร์มาลีน ๗% เพื่อทําการจําแนกชนิดต่อไป 
    สตัว์หน้าดิน 
    ใช้ Ekman Dredge เก็บตัวอย่างดินที่ผิวหน้า โดยทําการเก็บตัวอย่าง ๒ จุด    
ในแต่ละสถานีตรวจวัด ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกจําแนกขนาดโดยตะแกรงลวดหลายขนาด นอกจากน้ี จะบันทึก
ลักษณะตะกอนและดองตัวอย่างทีค้่างอยู่ในตะแกรงด้วยนํ้ายาฟอร์มาลีน ๗% เพื่อดําเนินการจําแนกชนิดและ
ความหนาแน่นต่อไป 
   ๔) ความถ่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ครั้ง ก่อนมีการก่อสร้างบริเวณแหล่งนํ้า 
 ๑ ครั้ง ขณะวางท่อก่อสร้างบริเวณแหล่งนํ้า 
- ๑ ครั้ง หลังจากมีการก่อสรา้งบริเวณแหล่งนํ้า (ภายใน ๗ วัน หลังก่อสร้าง

แล้วเสร็จ) 
๕) หน่วยงานรับผิดชอบ 

    ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

~ ๒๐ ~ 
 

 ๖. แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาบนบก 
 
 การดําเนินงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ อาจมีความจําเป็นต้องวางผ่านบรเิวณทีม่ี
ต้นไม้หนาแน่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นอุปสรรคในระหว่างการก่อสร้าง 
จึงจําเป็นต้องมีการตัดต้นไม้หรือย้ายต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง นอกจากน้ีการปฏิบัติงานเพื่อก่อสร้างวาง
ท่อยังอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยและมีแหล่งหากินอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาบนบก โดยมีวัตถุประสงค์
และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อดูแลรักษาและป้องกันการทําลายต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงาน 
 เพื่อป้องกันการรบกวนสัตว์ป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงาน 

 
(ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 

  มาตรการท่ัวไป 
 ให้พิจารณาใช้วิธีการก่อสร้างแบบเจาะลอด (HDD) ตัดผ่านบริเวณพื้นที่ป่าไม้ เพื่อลด

ผลกระทบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 หากต้องการจะดําเนินการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของสํานักบํารุงทางและ

แขวงการทาง จะต้องทําการย้ายไม้หวงห้ามประเภท ก ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ ไม้สัก และไม้ยางที่อยู่ในพื้นที่
ดําเนินการทุกต้น ส่วนต้นไม้อื่นที่เหลือจะทําการตัดฟันและปลูกชดเชยเป็นจํานวน 
ไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของจํานวนต้นที่ถูกตัดฟัน หรือดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ได้รับจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง  

 จัดให้มีการย้ายต้นไม้ในขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะนําไปปลูก 
 จัดทําแผนและวิธีการย้ายต้นไม้ และจัดส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติก่อน

ดําเนินการ 
 ก่อนการย้ายต้นไม้จะต้องดําเนินการสํารวจชนิดและจํานวนต้นไม้ในพื้นที่ที่ต้อง

ดําเนินการย้ายให้ชัดเจน 
 ต้นไม้ที่ถูกย้ายจากเขตทางจะนําไปบํารุงรักษาที่บริเวณหมวดการทาง หรือ อบต. 

หรือพื้นที่อนุบาลต้นไม้ ก่อนที่จะนํามาปลูกใหม่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เดิมในเขต
ทางหลวง และตําแหน่งที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 

 การย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ไปรบกวนต่อ
ต้นไม้อื่นที่อยู่นอกพ้ืนที่ทํางาน 

 ถ้าพบพรรณไม้ที่จัดเป็นไม้สงวน เช่น ยางนา ยางวาด จะต้องดําเนินการขออนุญาต
ตามระเบียบของกรมป่าไม้ก่อนดําเนินการตัดฟัน 

 
 
 
 



 

~ ๒๑ ~ 
 

มาตรการสําหรับด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 บริเวณพื้นที่ป่าไม้จะต้องดําเนินการสํารวจชนิด และจํานวนต้นไม้ในพื้นที่ที่จะทําการ

ก่อสร้าง และระบุไม้ที่จะต้องตัดออกให้ชัดเจน และตัดออกเฉพาะที่มีความจําเป็น
เท่าน้ัน 

 ห้ามคนงานและเจ้าหน้าที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าไม้เด็ดขาด 
 การย้ายหรือตัดต้นไม้ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ไปรบกวนต่อต้นไม้

อื่นที่อยู่นอกพ้ืนที่ก่อสร้าง 
 การล้มไม้จะต้องกําหนดให้มีทศิทางการลม้ไม้ จํากัดอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเทา่น้ัน ทั้งน้ี 

เพื่อไม่ให้ไม้ที่ล้มไปรบกวนต่อต้นไม้นอกพ้ืนที่ก่อสร้าง 
 ห้ามก่อไฟหรือนําเช้ือไฟเข้าพื้นที่ป่าไม้ 

 
  มาตรการสําหรับด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 

 ห้ามคนงานหรือเจ้าหน้าที่ให้อาหาร ยุแหย่ รังแก หรือกระทําการใดๆ ที่อาจส่งผล
อันตรายต่อสัตว์ป่า 

 ติดต้ังรั้วช่ัวคราว เพื่อป้องกันสัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 ต้องมีการช่วยเหลือสัตว์ป่า หากพบว่า สัตว์ป่าเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้ช้า 

ได้แก่ กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่า (กรณีที่พบเห็น) โดยนําไปยังพื้นที่ป่าไม้หรือ
แหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพที่ดีกว่าในพื้นที่โครงการ ทั้งน้ีในการดําเนินการจะต้องมีผู้
ชํานาญในการช่วยเหลือสัตว์ดังกล่าว โดยประสานไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ 
และห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเด็ดขาด 

 ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงหรือปล่อยไว้ในพื้นที่ป่า เพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดต่อจาก
สัตว์เลี้ยงระบาดไปยังสัตว์ป่า และจากสัตว์ป่าไปยังสัตว์เลี้ยงด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๒๒ ~ 
 

 ๗. แผนปฏิบัติการด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 
 กิจกรรมการกอ่สรา้งระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ เช่น การปรับพื้นที่ การเตรียมพื้นที่
ก่อสร้าง สํานักงานสนาม และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในช่วงสั้นๆ แต่เมื่อ
ก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบจะลดลง ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยมวัีตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 

(ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
 มาตรการท่ัวไป 

 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าของพ้ืนที่ให้ทราบถึงแผนการ
ดําเนินงาน และดําเนินการตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกัน 

 การก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อตัดผ่านบริเวณชุมชนหรือที่อยู่
อาศัย หรือสถานประกอบการ ต้องกําหนดวิธีการก่อสร้างให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
โดยคํานึงถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 กรณีก่อสร้างด้วยวิธีเจาะลอด (HDD) หรือดันลอด (Boring) ควรจัดให้ตําแหน่งบ่อรับ 
- บ่อส่ง อยู่ในบริเวณพื้นที่รกร้าง โดยควรหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่สาธารณูปโภคให้
มากที่สุด 

 เมื่อการก่อสร้างในแต่ละช่วงแล้วเสร็จ ต้องปรับสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมหรือ
ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าของพ้ืนที่โดยเร็วที่สุด 
 

  มาตรการสําหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
- แจ้งให้เจา้ของทีดิ่นทราบถึงแผนและระยะเวลาการก่อสร้างอย่างน้อย ๓ วัน ก่อนการก่อสร้าง  
- หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
- ทดแทนค่าเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกรตามความเหมาะสม 

และเป็นธรรม โดยต้องทําการตกลงร่วมกันก่อนเข้าดําเนินการในพื้นที่ 
- เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อลดการรบกวนการใช้พื้นที่ของเกษตรกร 
- ประชาสัมพันธ์/แจ้งให้เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่ทราบถึงรูปแบบการใช้ที่ดินที่สามารถ

ทําได้ภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่  
 
 
 



 

~ ๒๓ ~ 
 

 ๘. แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
 
 กิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ เช่น การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง การขนย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
งานจัดเรียงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จะทําให้มีปริมาณรถเข้า-ออกบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มข้ึนในช่วงเวลาหน่ึง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการจราจรที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ นอกจากน้ี
การก่อสร้างตัดผ่านทางหลวง ถนนท้องถ่ิน และทางเข้า-ออก จะก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจร และอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เพิ่มข้ึนตามไปด้วย ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้าน
คมนาคมขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผลกระทบด้านการจราจรที่เกิดข้ึนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีปริมาณน้อยที่สุด  

 เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ียานพาหนะของพนักงาน และ
ประชาชนในพื้นที่ 

 เพื่อลดการกีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

(ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
มาตรการท่ัวไป 
 จัดให้มีป้ายหรือสญัญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ก่อน

ถึงพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย ๑๕๐ เมตร 
 จํากัดจํานวนท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่จะถูกขนย้ายไปยังพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ทําการ

ขนย้ายในลักษณะที่นําไปวางเรียงกระจายในแต่ละจุดให้พอดีกับปริมาณงานต่อวัน 
และต้องจัดวางท่อในพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร 

 จัดให้มีการรับแจ้งเหตุ เสนอแนะ และร้องเรียน โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ทราบในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างด้วย 

 จํากัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยในช่วงที่ผ่านเขต
ชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ช่ัวโมง และควบคุมความเร็วให้ไม่เกิน 
๘๐ กิโลเมตร/ช่ัวโมง เมื่อผ่านพื้นที่ทั่วไป ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของแต่ละพื้นที่  

 อบรม และควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรและข้อกําหนดของงานจดัการจราจรของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด ตลอด
ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง 

 ควบคุมรถบรรทุกเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้บรรทุกไม่เกินอัตราตามที่กฎหมาย
กําหนด 

 ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานให้พ้นจากพื้นที่ติดต้ังทันท ีและจะต้องเก็บกองให้
เรียบร้อย ไม่กีดขวางทางสัญจร สําหรับวัสดุที่มีความจําเป็นต้องใช้งานจะต้องเก็บ
กองไว้ในบริเวณที่เหมาะสม 



 

~ ๒๔ ~ 
 

 หากกิจกรรมการก่อสร้างทําให้ป้าย สัญญาณไฟ หรือผิวถนนชํารุดต้องรีบดําเนินการ
ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน และดําเนินการตรวจสอบสภาพโดยจัดทําเป็นบัญชีรายการ
ตรวจสอบ โดยแยกเป็นเส้นทางตามแนวการวางท่อ และเส้นทางที่ใช้ลําเลียงวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องจักร พร้อมทั้งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบัญชีเพื่อพร้อมคืน
สภาพพื้นที่โดยเร็วที่สุด 

 จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
และทางเข้า-ออกของยานพาหนะในพื้นที่น้ัน และต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม หาก
มีการปิดกั้นการจราจร โดยเฉพาะช่ัวโมงเร่งด่วนในพื้นที่จราจรติดขัด 

 กรณีมีรถบรรทุกที่จอดรอเพื่อรับเศษดินจากกิจกรรมการขุดเปิด จะต้องจอดรถใน
สถานที่ที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยไม่กีดขวางการจราจร 

 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องเร่งคืนสภาพพ้ืนที่โดยเร็ว และให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
รวมทั้งติดต้ังป้ายเตือน และ/หรือสัญลกัษณ์ของแนวท่อสง่ก๊าซธรรมชาติให้สามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจน 

 กรณีก่อสร้างผ่านพื้นที่ชุมชนให้เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 ให้กันเขตพ้ืนที่ก่อสร้างออกจากเส้นทางจราจรให้ชัดเจนด้วยคันคอนกรีต รั้ว หรือ

กรวยพลาสติก รวมทั้งติดต้ังป้ายสัญญาณเตือนไฟกระพริบในเวลากลางคืนตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 กําหนดให้บริษัทรับเหมารับประกันผลงานอย่างน้อย ๑ ปี หากเกิดความเสียหาย
ต้องซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม 
 

มาตรการสําหรับการก่อสร้างด้วยวิธีขุดเปิด (Open Cut) 
 หลีกเลี่ยงการก่อสร้างวางท่อตัดข้ามถนนหรอืซอยในช่ัวโมงเรง่ด่วน สําหรับพื้นที่ที่มี

การจราจรติดขัด 
 ต้องจัดทําทางเบี่ยงให้แล้วเสรจ็ก่อน จึงจะทําการก่อสร้างขุดเปิดเส้นทาง และจัดให้

มีช่องจราจรให้รถผ่านได้อย่างน้อย ๑ ช่องจราจร ทั้งน้ีจะต้องฝังกลบท่อและปรับผิว
ถนนโดยเร็ว เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจร รวมทั้งจัดเตรียมทางข้าม
สําหรับชุมชน กรณีที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติกีดขวางทางสัญจร โดยทางข้ามจะต้อง
แข็งแรงเพียงพอที่จะรบันํ้าหนักและไม่เป็นอันตรายต่อผู้สัญจร 

 การตัดผิวถนนและทุบผิวถนน และไหล่ทางจะต้องจํากัดอยู่ในบริเวณที่ขออนุญาต
เท่าน้ัน 

 ภายหลังจากวางท่อสง่ก๊าซธรรมชาติแลว้เสรจ็ บรเิวณทีม่ีการขุดเปิดถนนต้องซ่อมแซม
คืนสภาพพ้ืนที่โดยเร็ว 

 ฝังกลบท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยเร็วเมื่อวางท่อแล้วเสร็จ โดยเฉพาะบริเวณจุดตัด
ถนน/ทางเข้า-ออกที่ทําการก่อสร้างแบบขุดเปิด 
 

  มาตรการสําหรับการก่อสร้างด้วยวิธีเจาะลอด (HDD) หรือดันลอด (Boring) 
 ให้ดําเนินการเช่ือมท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณพื้นที่ทํางาน และอยู่นอกเขตพ้ืนผิว

การจราจรของถนน โดยให้ทําการจัดเตรียม และเช่ือมท่อให้สอดคล้องพอเหมาะ
กับเวลาการเจาะลอด/ดันลอด เพื่อไม่ให้ท่อที่เช่ือมแล้ววางกีดขวางการจราจร 



 

~ ๒๕ ~ 
 

 การก่อสร้างบ่อรับ และบ่อสง่  ที่มีความจําเป็นต้องใช้พื้นทีบ่นทางเท้า ต้องเปิดพื้นที่
เฉพาะที่จาํเป็นต้องใช้ทํางานเท่าน้ัน และให้กั้นเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน รวมทั้งติดต้ังป้าย
เตือนให้ผู้สัญจรเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 
 

  มาตรการลดผลกระทบสําหรับการก่อสร้างท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรคับค่ัง 
 สําหรับการดําเนินการขุดเปิดหน้าดินบรเิวณถนนที่มกีารจราจรคับค่ัง และบริเวณพ้ืนที่

พาณิชยกรรม ให้ดําเนินการขุดเปิดหน้าดินเป็นช่วงๆ ในช่วงเวลาที่ไม่มีการจราจรคับ
ค่ัง และคืนผิวจราจรในช่วงกลางวัน ส่วนพื้นที่เขตนอกเมืองให้ดําเนินการในช่วงเวลา 
๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
 

 (ค) มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ 
  กิจกรรมการก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบริเวณจุดตัดผ่านถนนสายหลัก 
และถนนท้องถ่ิน อาจมีสิ่งกีดขวางเส้นทางคมนาคม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการสัญจรตามปกติและ
อาจเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่อื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้าง ดังน้ัน ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ดังน้ี 
  ๑) พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เส้นทางคมนาคมที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติตัดผ่านและเส้นทางที่ใช้ลําเลียง
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร  

 พื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่กองเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
  ๒) ดัชนีตรวจวัด 

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ  
 ข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง 

  ๓) วิธีการดําเนินการ 
 บันทึกจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา และ

แนวทางแก้ไขปัญหาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 บันทึกข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทางและการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดทํารายงาน

สรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะ 
  ๔) ความถ่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
  ๕) หน่วยงานรับผิดชอบ 
   ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๒๖ ~ 
 

 ๙. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการของเสีย 
 
 กิจกรรมการก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ได้แก่ การจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุ
อุปกรณ์ งานตัดและเช่ือมท่อ การวางท่อโดยการเจาะลอด (HDD) หรือดันลอด (Boring) และการอุปโภค
บริโภคของพนักงาน อาจทําให้มีของเสียเกิดข้ึนในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น เศษดิน เศษเหล็ก เศษวัสดุก่อสร้าง 
ขยะ และโคลนเบนโทไนท์ เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ดีอาจเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุเช้ือโรค และทําให้
ทัศนียภาพไม่สวยงาม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบได้ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการของเสีย โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการ 
ป้องกันแก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันของเสียปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง 
 เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุของเช้ือโรค 

 
 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะที่เกิดจากคนงานก่อสร้างไว้ในบริเวณพื้นที่
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ และประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
ให้นําไปกําจัดต่อไป 

 รวบรวม และจัดเก็บขยะ/เศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานออกจากบริเวณพื้นที่โครงการทุกวัน 
 ให้ผู้รับเหมาคัดแยกของเสียที่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีก เช่น เศษเหล็ก ลวด เศษโลหะ

ต่างๆ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่หรือจําหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัด
แยกจะนําไปรวมกับขยะทั่วไป และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
นําไปกําจัดต่อไป 

 กองเศษดินจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ไม่ให้กีดขวางทางเข้า-ออก และทางระบายนํ้า 
และหลังจากวางท่อแล้วเสร็จใหใ้ช้ดินที่ขุดข้ึนมาฝังกลบลงไปเช่นเดิม และให้ผู้รับเหมา
ขนเศษดินที่เหลือจากการฝังกลบไปถมในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ทั้งน้ีต้องตรวจสอบ
สภาพความเรียบร้อยก่อนการคืนพื้นที่เสมอ 
 

มาตรการสําหรับของเสียอันตราย 
 ของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จะต้องมีการเก็บแยก
ออกจากของเสียทั่วไป และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

 ของเสียที่เกิดจากการซ่อมบํารุงและดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เช่น นํ้ามัน     
หล่อลื่น สารละลายที่ใช้ล้างเครื่องมือ วัสดุดูดซับหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทําความสะอาดนํ้ามัน 
ที่หกรั่วไหล ให้แยกออกจากของเสียทั่วไป และส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก       
กรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัดต่อไป 
 



 

~ ๒๗ ~ 
 

  มาตรการสําหรับโคลนเบนโทไนท์ 
- ให้ผสมสารเบนโทไนท์เพื่อใช้ในการเจาะลอด (HDD) ให้มีปริมาณพอดีกับการใช้งาน 

เพื่อลดปริมาณในการกําจัดและการจัดหาพื้นที่สําหรับทิ้งโคลนเบนโทไนท์ 
- ให้ผสมโคลนเบนโทไนท์ที่เหลือกับวัสดุธรรมชาติ เช่น ข้ีเลื่อย เศษหญ้า ฟางข้าว ก่อนนํา 

ไปถมในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน หรือประสานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากทางราชการให้รับไปกําจัดต่อไป ทั้งน้ีต้องแจ้งข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ 
(Material Safety Data Sheet) ของสารเบนโทไนท์ให้เจ้าของที่ดินทราบด้วย 
 

 (ค) มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ 
  กิจกรรมการก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ หากมีของเสียถูกทิ้งไว้ในพื้นที่
ก่อสร้างโดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบได้ ดังน้ันผู้ประกอบการ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ดังน้ี  
  ๑) พ้ืนท่ีดําเนินการ 
   บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และบริเวณสํานักงานสนาม
ช่ัวคราว 
  ๒) ดัชนีตรวจวัด 

‐ ปริมาณขยะทั่วไป และของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง 
‐ จํานวนและความถ่ีของการเก็บขนขยะไปกําจัด 

  ๓) วิธีการดําเนินการ 
บันทึกปริมาณขยะ และความถ่ีในการเก็บขนขยะในพื้นที่ก่อสร้าง/สํานักงานสนาม

ช่ัวคราว 
  ๔) ความถ่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
  ๕) หน่วยงานรับผิดชอบ 
   ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๒๘ ~ 
 

 ๑๐. แผนปฏิบัติการด้านการระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม 
 
 กิจกรรมการก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จําเป็นต้องมีการขุดร่องเพ่ือวาง
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งหากทําการก่อสร้างในช่วงที่ฝนตกหนัก อาจทําให้นํ้าท่วมขังแนวร่องขุดที่ยัง
ไม่ได้ทําการฝังกลบ อีกทั้งการระบายนํ้าออกจากร่องขุดที่ไม่เหมาะสม ยังเป็นการสร้างหรือเพิ่มความ
เสียหายแก่พื้นที่ใกล้เคียงได้ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านการระบายนํ้าและ
ป้องกันนํ้าท่วม โดยมีวัตถุประสงค์และหลกัการปฏิบติังานที่เป็นมาตรการปอ้งกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันไม่ให้มีนํ้าท่วมขังบริเวณแนวร่องที่ถูกขุดเปิด 
 เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุของเช้ือโรคและพาหะนําโรค 

 
 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 ก่อสร้างด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม โดยให้เกิดผลกระทบต่อระบบการระบายนํ้าที่มีอยู่เดิม
น้อยที่สุด 

 ปรับสภาพคลอง และระบบระบายนํ้าที่จะต้องมีการขุดเปดิเพื่อวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ผ่านให้มีสภาพดังเดิม รวมทั้งจัดเก็บวัสดุก่อสร้างที่ตกลงไปในคูระบายนํ้าออก  

 ก่อนที่จะดําเนินการขุดร่องเพื่อวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ผู้รับเหมาควรทําการลอก    
คูระบายนํ้าช่วงที่จะวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อกําจัดสิ่งต่างๆ เช่น วัชพืชที่อาจไป 
กีดขวางทางระบายนํ้าในขณะก่อสร้าง 

 จัดเตรียมปั๊มสูบนํ้าสํารองไว้ให้เพียงพอ สําหรับการระบายนํ้าในพื้นที่ เพื่อไม่ให้    
เกิดการท่วมขัง ในช่วงที่ฝนตกหนัก ทั้งน้ีควรเลือกใช้ปั๊มสูบนํ้าที่มีอัตราการไหลตํ่า 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานํ้าท่วมเอ่อล้นออกนอกคูระบายนํ้าไปยังบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียง 

 ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงรางระบายนํ้า 
 ดูแลความสะอาดรางระบายนํ้าเป็นประจํา โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
 ห้ามปิดกั้นลํานํ้า หากจําเป็นให้ทําทางเบี่ยงลํานํ้าให้นํ้าสามารถระบายได้ 
 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ดําเนินการปรับสภาพร่องระบายน้ําให้มีสภาพเหมือนเดิม 

หรือดีกว่าเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๒๙ ~ 
 

 ๑๑. แผนปฏิบัติการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 การก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออาจส่งผลรบกวนต่อชุมชนจากสาเหตุต่างๆ 
เช่น เสียง ฝุ่นละออง การกีดขวางการเข้า-ออกและการเดินทาง จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  
ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน โดย
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งจะ
นําไปสู่   การทํางานที่สอดคล้องกันและได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงาน
ที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อลดการรบกวน และความเดือดร้อนรําคาญต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 
 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนในการดําเนินงานดังกล่าว 
 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ของผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 

 (ข) มาตรการป้อง กันแก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับท้องถ่ิน 
รวมทั้งเข้าหารือกับผู้นําชุมชนในพื้นที่เป็นระยะๆ เพื่อสอบถามความคิดเห็น ข้อร้องเรียน 
และความต้องการของชุมชนแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 

 จัดหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชมตามความเหมาะสม เช่น การปลูกป่า งานประเพณีของชุมชน 
กิจกรรมวันเด็ก และการบริจาคทุนการศึกษา เป็นต้น 

 ก่อนการก่อสร้างผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ต้องแจ้งให้เจ้าของที่ดินและเกษตรกรทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน และหลีกเลี่ยงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือให้เกษตรกร
เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนจึงเข้าดําเนินการ เว้นแต่มีข้อตกลงกับเกษตรกรเป็นอย่างอื่น 

 หากการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อชุมชน ให้แจ้งปัญหา/อุปสรรคในงานก่อสร้าง
ดังกล่าวให้ชุมชนทราบล่วงหน้า  

 แจ้งและทําความเข้าใจกับชุมชน เมื่อจะทําการก่อสรา้งในเวลากลางคืน (เวลา ๑๘.๐๐-
๐๖.๐๐ น.) โดยเฉพาะกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน ยกเว้น
กิจกรรมที่จําเป็นต้องทําอย่างต่อเน่ืองให้แล้วเสร็จ 

 จัดต้ังหรือจัดเตรียมศูนย์ หมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลประสานงาน แก้ปัญหา 
และรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนจากการก่อสร้างจากชุมชน พร้อมทั้งเอาใจใส่และ
เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว  

 ประสานงานกับหน่วยงานด้านการจราจรในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกบริเวณ
เส้นทางที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่ก่อสร้าง โดยพยายามหลีกเลี่ยง
เส้นทางที่ชุมชนใช้สัญจรให้มากที่สุด 



 

~ ๓๐ ~ 
 

 เร่งรัดการก่อสร้างบรเิวณร้านค้า สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม และ
ทําทางเบี่ยง/ทางเข้า-ออกบริเวณดังกล่าว เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า/พนักงาน 
และการขนส่งสินค้า 

 ควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสรา้ง เช่น ฉีดพรมนํ้าอย่างน้อยวันละ 
๒ ครั้ง กรณีที่อากาศแห้งหรือมีปริมาณฝุ่นสูง ควรเพิ่มจํานวนครั้งในการฉีดพรมนํ้า
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง 

 ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ควบคุมพฤติกรรมของคนงาน  
อย่างใกล้ชิดและเข้มงวด เพื่อมิให้สร้างความเดือดร้อนรําคาญต่อคนในชุมชน 

 พิจารณารับแรงงานท้องถ่ินเข้าทํางานเป็นอันดับแรกตามความสามารถที่เหมาะสม
กับงาน เป็นการส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากข้ึน  

 รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างอันเน่ืองมาจาก  
การก่อสร้างระบบการขนสง่ก๊าซธรรมชาติทางท่อ และปรับปรุงสภาพผิวจราจรและ
ทางเข้าออกของบ้านเรือน/ชุมชนบรเิวณใกลเ้คียงแนวทอ่ขนสง่กา๊ซธรรมชาติให้อยู่ใน
สภาพดีหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 ประสาน พบปะ และสร้างความคุ้นเคยกับผู้นําชุมชน ประธานชุมชน ผู้นําพื้นที่อ่อนไหว 
และเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชน 

 ดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่ม 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 เพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับผู้ได้รบัผลกระทบอันเน่ืองมาจากการก่อสรา้งระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เช่น จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณที่ว่าการอําเภอ 
อบต./เทศบาล หรือพื้นที่สํานักงานโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่มารับข้อมูล
ทุกสัปดาห์ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อนําไปแก้ไขต่อไป 
 

 (ค) มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ 
  กิจกรรมการก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
วิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และอาจมีส่วนทําให้ทรัพย์สินบางส่วนของประชาชน
ได้รับความเสียหาย จึงจําเป็นต้องสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังน้ัน ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
จะต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
  ๑) พ้ืนท่ีดําเนินการ 
   ชุมชนที่อยู่บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
  ๒) ดัชนีตรวจวัด 

 ทัศนคติของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อ 

 ทัศนคติ และข้อเสนอแนะของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ข้อร้องเรียนจากการดําเนินโครงการ 
 การรับรู้ข่าวสาร และความเข้าใจต่อโครงการ 



 

~ ๓๑ ~ 
 

  ๓) วิธีการดําเนินการ 
 การสัมภาษณ์ครัวเรือนที่อยู่บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยใช้แบบสอบถาม 
 กําหนดจํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ครัวเรือนให้มีความเหมาะสม และ

สอดคล้อง กับขนาดของชุมชน ที่อยู่ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
  ๔) ความถ่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
   อย่างน้อย ๑ ครั้ง ระหว่างก่อสร้าง 
  ๕) หน่วยงานรับผิดชอบ 
   ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๓๒ ~ 
 

 ๑๒. แผนปฏิบัติการด้านการทดแทนอสังหาริมทรัพย์ 
 
 กรณีพื้นที่ที่ใช้วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นที่ของเอกชน หรือพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ    
ซึ่งมีทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ อาจจําเป็นต้องรื้อย้ายหรืออาจทําให้ทรัพย์สินเหล่าน้ันได้รับความ
เสียหายจากการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง และการก่อสร้าง จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้าน
การทดแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติที่เป็นมาตรการ ป้องกัน แก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในด้านการทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกรื้อย้ายหรือได้รับ
ความเสียหายจากการก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 

(ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการสําหรับการก่อสร้างผ่านพ้ืนท่ีท่ีถือครองโดยเอกชน 

 ดําเนินการขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อตาม
ข้ันตอนที่ระบุไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 

 ดําเนินการขออนุญาตเข้าสํารวจเพือ่หาสถานที่ต้ังระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อตามข้ันตอนที่ระบุไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 

 ดําเนินการขออนุญาตประกาศเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เมื่อได้ที่ต้ัง
ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแล้ว ให้จัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดของ
ลักษณะทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 

 ติดตามการประกาศกําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานเขต หรือที่ว่า
การอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ ที่เขตระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อน้ันต้ังอยู่ 

 จ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรอืผูค้รอบครองทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ประกาศกําหนด  

 แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของทรัพย์สินทราบก่อนการก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ 

 
  มาตรการสําหรับการก่อสร้างผ่านพ้ืนท่ีท่ีถือครองโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 ต้องจัดให้มีพื้นที่ในการก่อสร้างให้น้อยที่สุด เพื่อจํากัดผลกระทบที่จะเกิดกับพื้นที่
ของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้าง  

 เมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรื้อย้ายไป ให้เหมือนเดิม
หรือดีกว่าเดิม 

 

 

 



 

~ ๓๓ ~ 
 

 ๑๓. แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 
 
 ระหว่างการก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เช่น การขุดเปิดพื้นที่ การกองวัสดุ 
และอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับก่อสร้าง อาจทําให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามต่อผู้สัญจรไปมาและผู้ที่อาศัย         
ในบริเวณใกล้เคียง ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอ้มด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ  โดยมี
วัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อรักษาสภาพพื้นที่โดยรอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เหมือนเดิมมากที่สุด 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป  

 เมื่อมีการก่อสร้างตัดผา่นแหลง่ท่องเที่ยวหรอืสถานทีส่ําคัญ ให้พิจารณาเลือกใช้วิธีการ
ก่อสร้างแบบเจาะลอด (HDD) หรือดันลอด (Boring) และเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 
 

มาตรการสําหรับการก่อสร้างด้วยวิธีเจาะลอด (HDD)  
 บริเวณบ่อรับ และบ่อสง่ จะต้องกั้นพื้นที่ เพื่อป้องกันโคลนเบนโทไนท์ที่เกิดจากการ

เจาะลอดไม่ให้ปนเปื้อนพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดวางถุงทรายหรือคันดินกั้นรอบ
พื้นที่ที่มีการหกลน้หรอืรัว่ไหลของโคลนเบนโทไนท์ เช่น รอบเครื่องขุดเจาะ เป็นต้น 
และกรณีก่อสรา้งใกลพ้ื้นทีชุ่มชนให้จดัทาํรั้วรอบบริเวณดังกล่าว เพื่อมิให้ผู้สัญจรไป
มาเห็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม  
 

  มาตรการสําหรับการก่อสร้างด้วยวิธีดันลอด (Boring) 
- บริเวณบ่อรับ และบ่อส่ง จะต้องกั้นพื้นที่ โดยการจัดวางถุงทรายหรือคันดินกั้นรอบ

พื้นที่และกรณีก่อสร้างใกล้พื้นที่ชุมชนให้จัดทํารั้วรอบบริเวณดังกล่าว เพื่อมิให้ผู้สัญจร
ไปมาเห็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๓๔ ~ 
 

 ๑๔. แผนปฏิบัติการด้านแหล่งศิลปกรรมและแหล่งโบราณคดี  
  
 กิจกรรมการก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เช่น การขุดเปิดพื้นที่ การกองวัสดุ
และอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งศิลปกรรมและแหล่งโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียง
บริเวณแนววางท่อ จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านแหล่งศิลปกรรมและแหล่งโบราณคดี 
โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อแหลง่ศิลปกรรมและแหล่งโบราณคดี ที่อาจเกิดข้ึน
จากกิจกรรมการก่อสร้าง 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป  

 หยุดการก่อสร้างในพื้นที่ทันที เมื่อพบหรือปรากฎร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ โดยจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 จะต้องมีนักโบราณคดีให้คําแนะนํา และช่วยตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อแหล่ง
ศิลปกรรมและแหล่งโบราณคดี กรณีที่มีการขุดเปิดพื้นที่ก่อสร้างวางท่อใกล้เคียง
บริเวณดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๓๕ ~ 
 

 ๑๕. แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 กิจกรรมก่อสรา้งระบบการขนสง่กา๊ซธรรมชาติทางท่อ เช่น การจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ การจัดเก็บ/
ขนย้าย และเช่ือมท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การขุดเปิดพื้นที่ และการฝังกลบ เป็นต้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อผูป้ฏิบัติงานและชุมชนที่อยู่ใกลเ้คียงแนวทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติจึงจําเป็นต้อง
จัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติ 
ที่เป็นมาตรการป้องกันแก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุ ที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 

 เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการ
ก่อสร้าง 

 เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนขณะก่อสร้าง 
 เพื่อทราบถึงปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง และนําไป

วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 ก่อนการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องจัดทําคู่มือความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
ให้กับผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อพิจารณาและควบคุม      
ให้เป็นไปตามคู่มือดังกล่าว  

 จัดระเบียบพื้นทีก่่อสรา้งแยกเป็นสัดส่วนระหว่างพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ และพื้นที่ก่อสร้าง 
เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้รั้วกั้นบริเวณพื้นที่ก่อสรา้งในกรณี
ที่มีการก่อสร้างผ่านพื้นที่อ่อนไหวเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดต่อเด็ก สัตว์เลี้ยง 
หรือสมาชิกในชุมชน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ และควบคุมให้ผู้ปฏิบั ติงานสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลา              
ที่ปฏิบัติงาน 

 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
แก่คนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างและของผู้รับจ้างช่วง  

 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดและ
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น  
 ควบคุมให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ

ลักษณะงานในขณะปฏิบัติงาน 
 ตรวจสอบ และรายงานสภาพการณ์รวมทั้งการดําเนินการที่ไม่ปลอดภัย 
 ดําเนินการให้มีการแก้ไขสภาพการณ์ทีเ่กิดจากการดําเนินการที่ไม่ปลอดภัยใน

เบื้องต้น เพื่อลดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทํางาน  



 

~ ๓๖ ~ 
 

 ติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
พื้นที่ก่อสร้าง 

 เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนจากการทํางาน ต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบโดยทันที 
และจัดทํารายงานบันทึกการเกิดอุบัติเหตุที่ระบุถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข และความ
เสียหายที่เกิดข้ึน 

 ตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยต้อง
ดําเนินการโดยผู้ที่มีความรู้เรื่องเครื่องจักรดังกล่าวเป็นอย่างดี  พร้อมจัดทํารายการ
การตรวจสอบในแต่ละอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรอย่างสม่ําเสมอ หรืออย่าง
น้อยทุก ๓ เดือน และสําเนาผลการตรวจสอบเก็บไว้ที่หน้างานหรือบริเวณอุปกรณ์ 
เครื่องจักร และเครื่องมือ น้ันๆ เพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว  

 จัดให้มีป้ายเตือน หรือสัญลักษณ์ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลา
กลางวันและกลางคืนรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแสดงเขตที่อาจเกิดอันตราย ก่อนถึง
พื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย ๑๕๐ เมตร 

 จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในจํานวนที่
เหมาะสม โดยเตรียมไว้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ซึ่งเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัย 

 จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีจํานวน และประเภท          
ที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่และกิจกรรมการก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มียานพาหนะ
พร้อมสําหรับการนําผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที 

 ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสถานพยาบาลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่
ก่อสร้าง และจะต้องประสานงานกับสถานที่ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมต้ังแต่
เริ่มต้นก่อสร้าง 

 การขนส่งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ใดๆ ในการก่อสร้าง จะต้องมีการผูกยึด
ด้วยวัสดุ/อุปกรณ์ ที่แข็งแรงเพียงพอ เพื่อป้องกันการตกหล่นและก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้สัญจรหรือชุมชนใกล้เคียง 

 กําหนดแผนงานก่อสร้างของแต่ละพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละกิจกรรม เช่น 
ไม่ขุดร่องทิ้งไว้นานก่อนที่จะนําท่อลงสู่ร่องขุด และเมื่อนําท่อลงสู่ร่องขุดแล้วให้เร่ง
ดําเนินการฝังกลบโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างผ่านหรือใกล้เคียง
พื้นที่อ่อนไหว 

 หากมีการวางท่อตัดผา่นคลองด้วยวิธีขุดเปดิ จะต้องพอกด้วยคอนกรีต เพื่อควบคุมการ
ลอยตัวของท่อและดําเนินการตามวิธีการ หรือมาตรฐานอ่ืนที่เป็นไปตามข้อกําหนด
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 กิจกรรมการกอ่สรา้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรังสีทุกชนิดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

 กิจกรรมการก่อสร้างใดๆ ที่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  

 จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (Material Safety Data Sheet) สําหรับ
สารเคมี/วัตถุอันตรายทุกชนิดที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงาน 



 

~ ๓๗ ~ 
 

 กรณีที่มีบ้านพักคนงานก่อสร้าง ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค
อย่างเพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล 
 

มาตรการสําหรับงานจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์สําหรับการก่อสร้าง 
 การใช้พื้นที่เพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หากพื้นที่เป็นของ

เอกชน ผู้รับเหมาจะต้องได้รบัอนุญาตจากเจ้าของที่ดินก่อน สําหรับพื้นที่สาธารณะ
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน 

 ผู้รับเหมาจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่กองเก็บวัสดุ อย่างเป็นระเบียบ รวมทั้ง
เก็บกองวัสดุต่างๆ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 

 ในบริเวณที่เก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับเครื่องยนต์ ต้องจัดให้มี
ภาชนะรองรับ หรือสร้างแนวป้องกันที่เสริมด้วยวัสดุป้องกันการแพร่กระจายของ
นํ้ามัน ซึ่งมีความจุอย่างน้อยร้อยละ ๑๑๐ ของถังเก็บนํ้ามันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วน
สารติดไฟอ่ืนๆ จะต้องแยกเก็บจากวัสดุหรือสารเคมีที่สามารถทําปฏิกิริยาสันดาปได้ 

 การคืนพื้นที่หลังการก่อสร้าง ให้ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อและผู้รับเหมาเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงขยะมูลฝอยต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่ง
มอบพ้ืนที่ 
 

  มาตรการสําหรับงานขนย้าย และการจัดเก็บท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 จัดเตรียมสิ่งจําเป็นสําหรับการขนย้าย และการจัดเก็บท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้พร้อม 
 ผู้รับเหมาจะต้องจัดหารถบรรทุกและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการเคลื่อนย้ายท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติจากบริเวณพื้นที่เก็บกองท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังพื้นที่ก่อสร้าง  
 ไม่อนุญาตให้กลิ้งท่อเข้าสู่บริเวณเก็บท่อ  
 บริเวณพื้นที่เก็บกองท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ต้องจัดหาวัสดุประเภทไม้ หรือกระสอบ

ทรายไว้สําหรับรองท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และจะต้องปรับให้ได้ระดับก่อนที่จะนําท่อ
ลงวาง โดยต้องแน่ใจว่าการสัมผัสระหว่างท่อกับฐานรองน้ันมั่นคง รวมทั้งให้จัดหา
วัสดุสําหรับป้องกันการพังทลายของท่อที่วางเป็นฐานด้วย ทั้งน้ีเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดอันตรายต่อบุคคล สิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณน้ัน 

  บริเวณพื้นที่เก็บกองท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ต้องจัดเก็บท่อที่มีความยาวน้อยกว่าไว้
ด้านบนของกองท่อ พร้อมทั้งดูแลและมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้มีการเลื่อนไถลของท่อ
ที่กองเก็บ ทั้งน้ีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคคล สิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่
ในบริเวณน้ัน 
 

มาตรการสําหรับงานเชื่อมบรรจบท่อ (Tie-in)  เข้ากับท่อของระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อท่ีมีการใช้งานอยู่ ในลักษณะ Hot Tap 
- จัดเตรียมแผนปฏิบัติการเช่ือมบรรจบท่อ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้ันตอน

การทํางาน ระยะเวลาการทํางาน และมาตรการด้านความปลอดภัย 
- จัดเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง และตรวจสอบ
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ความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเช่ือมบรรจบ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความชํานาญเป็นผู้ควบคุมดูแล 

- จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบ ก่อนเริ่มดําเนินการเช่ือมบรรจบ เพื่อให้มีความ
เข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน การซ่อมบํารุง มาตรการด้านความ
ปลอดภัย และข้ันตอนการดําเนินงานเช่ือมบรรจบ และจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความชํานาญควบคุมการทํางานอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเหตุฉุกเฉิน ดังน้ี 
 รถดับเพลิง สํารองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาในการดําเนินการ 
 รถพยาบาลจากโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมพยาบาลอย่างน้อย ๑ คน สํารอง

ไว้ในพื้นที่ปฎิบัติงานตลอดระยะเวลาในการดําเนินการ 
 เครื่องตรวจจับก๊าซ จํานวน ๑ ชุด ในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง จํานวน ๒ ชุด สํารองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด

ระยะเวลาในการดําเนินการ  
 ติดต้ังป้ายเตือนและราวเหล็ก หรือแผงคอนกรีตบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ที่

ดําเนินการ โดยพิจารณาให้มีระยะปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบกับสภาพพื้นที่ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จําเป็นให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน 

พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
- ห้ามจุดหรอืก่อไฟในบริเวณพื้นทีป่ฏิบัติงาน ยกเว้นกรณีที่ได้รบัอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวข้องกับความร้อน 
- ประสานงานกับสถานีตํารวจดับเพลงิ และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยส่วนท้องถ่ิน

เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องความดันของก๊าซในท่อขณะที่ดําเนินการ

เช่ือมบรรจบ เพื่อให้ความดันของก๊าซน้ันอยู่ในช่วงที่กําหนดและแจ้งเวลาเริ่มต้น-
สิ้นสุดของงาน 

- ประสานงานกับสถานีตํารวจในพื้นทีป่ฏิบติังาน เพื่อดูแลความปลอดภัยของผูส้ญัจร/
การสัญจรบนถนน 

- การเช่ือมยึดอุปกรณ์ทอ่แยกก๊าซ (Branch Split Tee) เข้ากับท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิม
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- ติดต้ังอุปกรณ์วัดทิศทางลม เพื่อความปลอดภัยในการทํางานที่ต้องสัมผัสกับไอ
ระเหยของสารเคมี  

- ใช้ถุงมือและหน้ากากกันความร้อนเม่ือทํางานเช่ือม และจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานที่
กว้างขวางเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

- กําหนดพื้นที่อันตรายบริเวณที่ดําเนินการเช่ือมบรรจบมิให้มีแหล่งกําเนิดประกาย
ไฟ หรือกิจกรรมที่ทําให้เกิดประกายไฟในระหว่างที่ดําเนินงาน 

- จัดให้มีป้ายเตือนและกําแพงกั้นบริเวณที่ดําเนินการเช่ือมบรรจบ และจัดให้มีระบบ
การขออนุญาตเข้าทํางาน  

- ในขณะทําการเช่ือมบรรจบ ต้องสวมใส่หน้ากากและแว่นตา เพื่อป้องกันใบหน้า
และดวงตา โดยเลือกใช้แผ่นกรองแสง หรือเลนส์กรองแสงให้เหมาะสม และต้อง



 

~ ๓๙ ~ 
 

ควบคุมอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติภายในท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (เดิม) ให้อยู่
ในช่วง/ระดับที่เหมาะสมเป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- ภายหลังจากทําการเช่ือมอุปกรณ์ท่อแยกก๊าซ (Branch Split Tee) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้ทําการตรวจสอบรอยเช่ือมแบบไม่ทําลาย (Non Destruction Test (NDT)) หรือแบบ
การทดสอบด้วยความดัน (Pressure Test) 

- ทําการทดสอบรอยรั่วซึมระหว่างหน้าแปลน โดยใช้ก๊าซไนโตรเจน หรือวิธีการอ่ืนที่
เป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

มาตรการสําหรับงานเชื่อมบรรจบท่อ (Tie-in) เข้ากับท่อของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อท่ีมีการใช้งานอยู่ตรงบริเวณ Sale Tap Valve  
- จัดเตรียมแผนปฏิบัติการเช่ือมบรรจบท่อ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้ันตอน

การทํางาน ระยะเวลาการทํางาน และมาตรการด้านความปลอดภัย 
- จัดเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง และตรวจสอบ
ความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ที่
มีความรู้ความชํานาญเป็นผู้ควบคุมดูแล 

- จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบ ก่อนเริ่มดําเนินการ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 
ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน การซ่อมบํารุง มาตรการด้านความปลอดภัย และ
ข้ันตอนการดําเนินการเช่ือมบรรจบ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชํานาญ
ควบคุมการทํางานอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเหตุฉุกเฉิน ดังน้ี 
   รถดับเพลิง สํารองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดําเนินการ  
   รถพยาบาลจากโรงพยาบาลใกลเ้คียง พร้อมพยาบาลอย่างน้อย ๑ คน สํารองไว้

ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดําเนินการ  
   เครื่องตรวจจับก๊าซ จํานวน ๑ ชุด ในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
   เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง จํานวน ๒ ชุด สํารองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด

ระยะเวลา 
   ติดต้ังป้ายเตือนและราวเหล็ก หรือแผงคอนกรีตบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ที่ดําเนินการ 

โดยพิจารณาให้มีระยะปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบกับสภาพพื้นที่ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จําเป็นให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน 

พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
- กําหนดพื้นที่อันตราย บริเวณจุดที่ดําเนินการเช่ือมบรรจบ มิให้มีแหล่งกําเนิดหรือ

กิจกรรมที่ทําให้เกิดประกายไฟในระหว่างที่ดําเนินการ 
- จัดให้มีป้ายเตือนและกําแพงกั้นบริเวณที่ดําเนินการเช่ือมบรรจบ และจัดให้มีระบบ

การขออนุญาตเข้าทํางาน 
- ประสานงานกับสถานีตํารวจดับเพลิง และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยส่วนท้องถ่ิน

เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



 

~ ๔๐ ~ 
 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องความดันของก๊าซในท่อขณะดําเนินการ
เช่ือมบรรจบ เพื่อให้ความดันของก๊าซน้ันอยู่ในช่วงที่กําหนดและแจ้งเวลาเริ่มต้น-
สิ้นสุดของงาน 

- ประสานงานกับสถานีตํารวจในพื้นทีป่ฏิบติังาน เพื่อดูแลความปลอดภัยของผูส้ญัจร/
การสัญจรบนถนน 

- การปฏิบัติงานเช่ือมบรรจบท่อเข้ากับ Sale Tap Valve ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อที่มีการใช้งาน อาจใช้วิธีการเช่ือมบรรจบที่มีการซึมลึกของลวดเช่ือมหรือการ   
เช่ือมบรรจบแบบ Low Hydrogen Electrode ทั้งน้ีให้ดําเนินการตามวิธีการและข้ันตอน
การเช่ือมบรรจบที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

  มาตรการสําหรับงานขุดเปิดพ้ืนท่ี และงานฝังกลบ 
- ก่อนนํารถแบ็คโฮออกปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

และปลอดภัย 
- ในขณะท่ีมีการขุดด้วยเครื่องจักร ห้ามผู้ปฏิบัติงานลงไปในรอ่งขุด บ่อรับ และบ่อส่ง 

หรือบริเวณใกล้เคียง แต่หากจําเป็นต้องลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว ต้องใช้
ความระมัดระวังหรือมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

- บริเวณปากหลุมบ่อรับ และบ่อส่ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงานตกลงไป
ในหลุม และจัดให้มีแสงสว่างและไฟกระพริบเตือนในเวลากลางคืน 

- มีมาตรการเพื่อป้องกันดินถล่มในงานขุดเปิดพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การติดต้ัง Sheet Pile บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ขุดเปิด 
หรือพิจารณาความลาดชันของผนังบ่อรับ และบ่อส่งให้เหมาะสม เป็นต้น 

- กรณีงานขุดเปิดวางท่อในพื้นที่เขตทาง เพื่อป้องกันท่อจากบุคคลภายนอกที่อาจเข้า
ไปขุดหรือเจาะในบริเวณแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภายหลังการกลบท่อด้วยดินเดิม
หนาจากหลังท่อไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ให้วางแผ่นคอนกรีต (Concrete Slab) 
ปิดทับเหนือท่อ จากน้ันกลบด้วยดินเดิมอีกไมน้่อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร แล้วจึงวางแถบ
พลาสติกเตือน (Warning Tape)  จากน้ันจึงใช้ดินเดิมกลบเพ่ือปรับสภาพพื้นที่ให้เหมือนเดิม 

- ก่อนวางท่อลงร่องที่ขุดไว้ ต้องมีการรองด้วยดินละเอียดหรือทรายด้านล่าง ความหนา
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หรือ ๑๐ เซนติเมตร สําหรับการวางท่อโลหะหรือทอ่โพลีเอทิลนี (PE) 
ตามลําดับ และกลบทับด้วยดินละเอียดหรือทรายด้านบน ความหนาไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หรือ ๑๐ เซนติเมตร สําหรับการวางท่อโลหะหรือท่อโพลีเอทิลีน (PE) ตามลําดับ  
เพื่อป้องกันวัสดุที่เคลือบผิวท่อถูกทําลาย 
 

  มาตรการสําหรับงานตรวจสอบรอยเชื่อม 
- จัดให้มีผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบรอยเช่ือมแบบไม่ทําลาย (Non Destructive Testing: 

NDT) หรือแบบการทดสอบด้วยความดัน (Pressure Test) 
- กรณีที่จะตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยวิธีการทดสอบด้วยรังสี (Radiographic Test) จะต้อง

กั้นบริเวณพื้นที่ที่ดําเนินการ พร้อมทั้งติดต้ังเครื่องหมายและป้ายเตือนเขตหวงห้าม     
ที่อาจเกิดอันตราย พร้อมจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทํางาน และผู้ปฏิบัติงานควร
ตรวจสอบและติด Film Badge ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 



 

~ ๔๑ ~ 
 

มาตรการกรณีดําเนินการวางท่อตัดผ่านเขตสายส่งไฟฟ้าหรือดําเนินการตามแนวเขต 
สายส่งไฟฟ้า 
- ติดต้ังอุปกรณ์กําหนดระยะปลอดภัย (Goal Post) ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจุดตกท้อง

ช้างของสายส่งไฟฟ้าความต่างศักย์สูง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตเห็นการเคลื่อนที่
ของเครื่องจักรไม่ให้สูงกว่ารัศมีความปลอดภัย 

- ติดต้ังป้ายเตือนระยะปลอดภัยไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อมิให้มีการนําเครื่องจักรเข้า
ใกล้เสาส่งไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงมากเกินไป และต้องมีการก้ันฐานเสาของสาย
ส่งไฟฟ้าความต่างศักย์สูงด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง ที่มีระยะห่างจากฐานเสาไม่น้อย
กว่า ๒ เมตร หรือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 

- ต่อสายดินเข้ากับท่อ และวัตถุที่เป็นโลหะทุกชนิดที่วางอยู่ใต้สายส่งไฟฟ้าความต่างศักย์
สูงตลอดเวลา โดยขนาดพื้นที่หน้าตัดของปากคีบบริเวณที่จับ (Clamp) กับวัตถุ
ดังกล่าว ต้องมีพื้นที่สัมผัสมากพอที่จะสามารถถ่ายเทกระแสไฟฟ้าผ่านสายต่อลง
ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีให้เป็นตามข้อกําหนดของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่  

- แท่งกราวด์ (Ground Rod) ที่ใช้ต้องทําด้วยเหล็กเคลือบทองแดง หรืออะลูมิเนียม 
ทั้งน้ีให้เป็นตามข้อกําหนดของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 

- ดําเนินการวัดปริมาณกระแสเหน่ียวนําบนท่อและวัตถุที่เป็นโลหะอย่างสม่ําเสมอ 
ทั้งน้ีให้เป็นตามข้อกําหนดของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 

- ออกแบบและติดต้ังระบบ AC Mitigation เพื่อระบายกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนําลงสู่ดิน 
กรณีที่ท่อวางอยู่ในเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ใกล้กับแนวท่อ และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนําโดยระบบส่งไฟฟ้า (Induced 
Current) ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 

  มาตรการกรณีท่ีพ้ืนท่ีมีสภาพทางธรณีวิทยาเป็นหิน 
- กรณีมีการขุดเปิดด้วยวิธีการระเบิด (Blasting) เน่ืองจากสภาพทางธรณีวิทยาเป็น

หิน จะต้องมีการคลุมพื้นที่ที่จะทําการระเบิดน้ัน โดยใช้วัสดุปิดกั้น (Blasting Mat) 
ที่มีสภาพแข็งแรงและทนต่อแรงระเบิดได้ดี สามารถควบคุมการฟุ้งกระจายของหิน 
(Flying Rock) ดิน และฝุ่นละออง ให้อยู่ในพื้นที่ที่จํากัดและไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียงได้ 

- เพื่อป้องกันการเกดิประกายไฟ ห้ามใช้โลหะหรือวัสดุที่ทําด้วยโลหะ เช่น ตะปู นอต 
ในการเช่ือมต่อหรือยึดวัสดุปิดกั้น (Blasting Mat)  

- กรณีจําเป็นต้องทําการระเบิดพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการ
ทํางานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- การกําจัดเศษวัสดุและภาชนะที่บรรจุวัตถุระเบิด ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- กรณีที่แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จะต้องดําเนินการจ่ายค่าเสียหายอย่างเหมาะสม 
- ต้องมีการขนส่ง และจัดเก็บวัตถุระเบิดอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยสถานที่จัดเก็บจะต้องมีป้ายเตือนและผู้รับผิดชอบ 
- กรณีมีการปิดกั้นถนนเพื่อทําการระเบิด จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ถนนทราบล่วงหน้าและ

ติดต้ังป้ายเตือนให้ชัดเจน 
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- การปิดกั้นพื้นที่ในบริเวณที่จะทําการระเบิด ต้องแจ้งให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ทราบก่อนดําเนินการอย่างน้อย ๑ สัปดาห์  

- ไม่ทําการระเบิดในเวลากลางคืน เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 
 

มาตรการการวางท่อบริเวณใกล้เคียงกับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อหรือ
ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่เดิม 
- ก่อนปฏิบั ติงานใดๆ บริ เวณระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อหรือระบบ

สาธารณูปโภคอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม ต้องมีการตรวจสอบและยืนยันตําแหน่ง รวมถึงระดับ
ความลึกของท่อส่งก๊าซหรือระบบสาธารณูปโภคเดิม โดยผู้ประกอบการระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อหรือเจ้าของระบบสาธารณูปโภคน้ันๆ และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 

- ในการขุดเปิดพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อหรือระบบ
สาธารณูปโภคอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม จะต้องมีผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อ หรือเจ้าของระบบสาธารณูปโภคน้ันๆ ให้คําแนะนําก่อนดําเนินงานใดๆ 

- ห้ามดําเนินการซ่อมแซมหรอืก่อสร้างสิ่งปลกูสร้างใดภายในเขตระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ โดยมิได้มีการติดต่อหรือประสานงานกับผู้ประกอบการระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อก่อน เน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อได้ 

- ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จะต้องให้คําแนะนําก่อนการ
ดําเนินงานขุดหรอืตอกในพ้ืนที่ใกล้เคียงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีอยู่
เดิมซึ่งอาจก่อให้เกิดการยุบตัวของดินบริเวณแนวท่อและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเกิด
การเพิ่มแรงกดทับต่อท่อ ซึ่งผลกระทบดังกลา่วข้ึนกับความลกึของงานที่ขุดหรือตอก 
ระยะห่างของงานขุดหรือตอกจากแนวท่อที่มีอยู่เดิม และชนิดของดิน 
 

  มาตรการการไล่อากาศในท่อก่อนเร่ิมดําเนินการจ่ายก๊าซธรรมชาติ 
- ตรวจสอบปริมาณก๊าซออกซิเจน (O๒) ในท่อไม่ให้เกินร้อยละ ๓ โดยปริมาตร  

- ขณะที่ใช้ก๊าซไนโตรเจนไล่อากาศในทอ่ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวม Ear Plug หรอื 
Ear Muff เสมอ  

- ต้องมีการกั้นพื้นทีพ่ร้อมติดต้ังป้ายเตือนอันตรายที่อาจเกิดข้ึน จากการทดสอบ
ความดัน 
 

 (ค) มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ 
  มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  การก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ อาจมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในระหว่างการ
ดําเนินงานกับผู้ปฏิบัติงานได้ ดังน้ันผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามและตรวจสอบ ดังน้ี 
 
  ๑) พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
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  ๒) ดัชนีตรวจวัด 
 สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงาน  
 จํานวนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย 
 สถิติช่ัวโมงการทํางานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุจนถึงข้ันหยุดงาน 

  ๓) วิธีการดําเนินการ 
 บันทึกและสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการทํางาน รวมไปถึง

สาเหตุ วิธีการแก้ไขความเสียหายที่เกิดข้ึนกับคนงาน พร้อมทั้งจัดทํารายงาน
สรุปผลและข้อเสนอแนะ และสถิติช่ัวโมงการทํางานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุจนถึง
ข้ันหยุดงาน 

 บันทึกจํานวนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย 
  ๔) ความถ่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
   อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 

  ๕) หน่วยงานรับผิดชอบ 
   ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
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๔.๓ ระยะดําเนินการ 
 การปฏิบัติการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ หากไม่มีระบบปฏิบัติการและการบํารุงรักษาที่
เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติหรือการระเบิดของระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวประชาชนหรือ      
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงยังคงมีความวิตกกังวล ดังน้ันเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ผู้ประกอบการ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

(๑) แผนปฏิบัติการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(๒) แผนปฏิบัติการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(๓) แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๔๕ ~ 
 

 ๑. แผนปฏิบัติการด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 
 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน ดังน้ัน    
ในระยะดําเนินการ กิจกรรมที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อตามวาระ แต่เพื่อความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและประชาชน     
ที่อยู่ใกล้เคียง จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์และ
หลักการปฏิบัติที่เป็นมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนจากรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
พื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ ดินตามแนวระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 แจ้งกิจกรรมทีส่ามารถกระทาํได้ บริเวณพื้นที่ตามแนวระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าของที่ดินและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ให้รับทราบ 

 ติดป้ายเตือน เพื่อระบุเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และสํารวจสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งดูแลรักษาป้ายเตือน  

ให้อยู่ในสภาพดีตลอดแนวระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 กรณีที่หน่วยงานอื่นจําเป็นต้องก่อสร้างในพื้นที่เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ทางท่อ ให้ผู้ประกอบการระบบการขนสง่ก๊าซธรรมชาติทางท่อ จัดส่งเจ้าหน้าที่คอย
ดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยของระบบการขนสง่ก๊าซธรรมชาติทางท่อ ตลอด
ระยะเวลาที่มีกิจกรรมในเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

~ ๔๖ ~ 
 

 ๒. แผนปฏิบัติการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 การดําเนินการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ อาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อชุมชนที่
อาศัยตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและพื้นที่ใกล้เคียง จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มีการรับรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรม และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม 
และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทําให้เกิดการทํางานที่สอดคล้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติที่เป็นมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเจ้าของโครงการ 

 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนในการดําเนินการระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ 

 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับ
ท้องถ่ิน รวมทั้งเข้าหารือกับผู้นําชุมชนในพื้นที่เป็นระยะๆ เพื่อสอบถามความ
คิดเห็น ข้อวิตกกังวล และความต้องการของชุมชนแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 จัด/สนับสนุนกิจกรรมสง่เสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมตามความเหมาะสม เช่น การปลูกป่า งานประเพณีของชุมชน กิจกรรมวัน
เด็ก และการบริจาคทุนการศึกษา เป็นต้น 

 ร่วมปรึกษาหารือกับประชาชน ผู้นําชุมชน และองค์กรในท้องถ่ิน โดยประชาสัมพันธ์
ให้ทุกกลุ่มรับทราบ และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น 

 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น และสร้างศักยภาพของการเฝ้าระวังของ
ประชาชนตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง เช่น การจัดให้มีช่องทางรบัเรื่องร้องเรียน การ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชน 

 ดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้เกี่ยวกับก๊าซ
ธรรมชาติ ความปลอดภัย การป้องกันอันตรายกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นต่อระบบดังกล่าว 

 จัดต้ังศูนย์/เจ้าหน้าที่โครงการ/โทรศัพท์สายตรง เพื่อตอบคําถาม/รับฟังความคิดเห็น 
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ รวมทั้งการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่ประชาชน 

 จัดให้มีการรับและแก้ไขข้อร้องเรียน โดยจดบันทึกเป็นรายงาน และแจ้งสถานภาพ
การแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ  



 

~ ๔๗ ~ 
 

 กรณีที่เกิดความเข้าใจผิด หรือเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบการระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและชุมชน ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริง
แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่
จะแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อมีความ
รับผิดชอบ และสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๔๘ ~ 
 

 ๓. แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 การดําเนินการระบบขนสง่กา๊ซธรรมชาติทางท่อ จะมีการตรวจสอบสภาพแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
และระบบความปลอดภัยของสถานีอยู่เปน็ประจํา รวมทั้งการบํารุงรักษาระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ 
โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขุดหรือเจาะของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจกระทบต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อได้ หากไม่มีมาตรการปอ้งกัน ดังน้ันจงึต้องจดัทาํแผนปฏิบัติการสิง่แวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่อาจเกิดข้ึนได้ โดยมี
วัตถุประสงค์และหลกัการปฏิบติัที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนที่สัญจรไปมา หรือที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ดําเนินการของระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

- เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานควบคุมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ มีความ
เข้าใจหลักการทํางานที่ปลอดภัย  

- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําแผนฉุกเฉิน     
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการเกิดอุบัติเหตุ 
 

(ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

- จัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางานและการบํารุงรักษา สําหรับระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 

  มาตรการสําหรับพนักงานปฏิบัติงาน 
 ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม สําหรับงานแต่ละ

ประเภท 
 ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ ก่อนนํามาใช้ปฏิบัติงาน 
 ขณะที่ซ่อมแซมท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่รั่ว ต้องปฏิบัติดังน้ี 

 จัดให้มีระบบขออนุญาตเข้าทํางานบริเวณที่ทําการเช่ือมบรรจบท่อ และการ
ตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยวิธีการแบบไม่ทาํลาย (Non-Destructive Testing; NDT) 
หรือวิธีทดสอบความดัน (Pressure Test) 

 ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุง
มือ หมวกนิรภัย รองเท้า เป็นต้น 

 กั้นบริเวณพื้นที่ทีท่ําการตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยวิธีแบบไม่ทําลาย (NDT) หรือวิธี
ทดสอบความดัน (Pressure Test) สําหรับกรณีที่มีการใช้รังส ี(Radiographic Test) 
ต้องติดต้ังเครื่องหมายและป้ายเตือนเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย และจัดให้มี



 

~ ๔๙ ~ 
 

ระบบการขออนุญาตเข้าทํางาน โดยผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบและติด Film 
Badge ก่อนเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหา้มมใิห้ผูท้ี่ไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
ดังกล่าวโดยเด็ดขาด  

- ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนนําออกไปใช้งานเพื่อตรวจสอบสภาพแนวท่อ 
- ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน เป็นประจําปีละ ๑ ครั้ง 
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจําสถานที่ปฏิบัติการควบคุมระบบการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
- จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง

เหมาะสมให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยหัวข้อที่ทําการฝึกอบรม อาทิ 
 กฎระเบียบความปลอดภัย และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในเขตระบบ

การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 วิธีการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 การขับข่ีอย่างปลอดภัย 

 
มาตรการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุก๊าซร่ัวและการลุกไหม้จากก๊าซร่ัว 
- กําหนดให้พื้นที่สถานีเป็นพื้นที่หวงห้าม สําหรับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง โดย

ต้องมีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัด 
- จัดให้มีรั้วกั้นบริเวณสถานี และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลเป็นประจํา 
- ดูแลรักษาป้ายเตือนที่รั้วสถานี โดยมีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงถึงข้อห้าม ดังน้ี 

“ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทําให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ” “ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ” 
- ติดต้ังเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด

บริเวณสถานี 
- ตรวจสอบและบํารงุรักษาระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออย่างสม่ําเสมอ โดย

มีการเฝ้าระวัง และบํารุงรักษา ดังน้ี 
 การเฝ้าระวังระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 สํารวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออย่างสม่ําเสมอ โดยมี
ความถ่ี เป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 สํารวจป้ายเตือน โดยมีความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 สํารวจและสังเกตการทรดุตัวของแนวทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ และการกัดเซาะ

ของดินที่ปิดทับบริเวณที่ดินอ่อน ทางนํ้าไหลหรือทางลาดชัน ทั้งน้ีให้มี
ความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 การสํารวจรอยรั่ว 
 สํารวจรอยรั่วของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Leakage Survey) 

ทั้งน้ีให้มีความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจสอบสภาพของ Insulating Joint/Flange ว่ามีการรั่วหรือลัดวงจร

หรือไม่ ทั้งน้ีให้มีความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  



 

~ ๕๐ ~ 
 

 การบํารุงรักษาระบบระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของระบบการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ ทั้งน้ีให้มีความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

 ตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าโดย Rectifier ให้กับระบบป้องกันการผุกร่อน
ทั้งน้ีให้มีความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ดูแลรักษาป้ายหรือเครื่องหมายเตือน แสดงตําแหน่งของระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ และเขตของสถานี โดยอย่างน้อยต้องมีข้อความ “ท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ” ช่ือผู้รับใบอนุญาต และหมายเลขโทรศัพท์สําหรับแจ้งเหตุในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินของระบบท่อ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ประสานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ทีร่ะบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อตัดผ่าน และ
แจ้งกิจกรรมใดๆ ในเขตระบบ (Right of Way; ROW) เป็นการล่วงหน้า 

- ติดต่อประสานงานกับร้านค้า/อาคารพาณิชย์ และบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลงัจากที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดแนวท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันการ
ก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณใกล้กับแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่มีการ
รั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแล มิให้ผู้ใดมา
ทํากิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ 
 

  มาตรการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงาน กรณีเกิดการร่ัวไหลของก๊าซธรรมชาติ 
- จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดยแสดง

หมายเลขติดต่อบนป้ายเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
- จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

จากการรั่วของก๊าซ ซึ่งในแผนดังกล่าวให้กําหนดรายละเอียดของการแจ้งเหตุ โดย
จัดทําเป็นเอกสาร แสดงข้ันตอนและรายละเอียดการดําเนินการให้กับศูนย์
บัญชาการเหตุฉุกเฉินและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ เพื่อให้
การระงับเหตุฉุกเฉินเปน็ไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และนําแผนดังกล่าวไปติดประกาศ
ไว้ ณ สถานที่ราชการและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

- รวบรวมและจัดทํารายการหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น สถานีตํารวจ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โรงพยาบาล เป็นต้น 

- ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีตํารวจ เพื่อจัดเตรียม
คณะทํางานที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแล 
ในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซ 

- จัดให้มีระบบประกันภัยบุคคลที่ ๓ ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ระบุ
ถึงเงื่อนไขของการจ่ายค่าชดเชย กรณีที่ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียชีวิตตลอด
ระยะดําเนินการ 



 

~ ๕๑ ~ 
 

- ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดก๊าซรั่วไหล และเกิดการลุกไหม้ในพื้นที่ระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปข้ันตอนหลัก
ของการปฏิบัติงานได้ดังน้ี 

 การวางแผนการฝึกซ้อม เช่น จัดให้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานภายใน
ของผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมการสําหรับฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 

 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเตรียมความพร้อมในการซ้อม
แผนระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยท้องที่ สถานีตํารวจ และโรงพยาบาล เป็นต้น  

 การเตรียมความพร้อมในข้ันตอนการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ฉุกเฉิน  เช่น 
การตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการซ้อม การทบทวนข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 

 การประชาสัมพันธ์กําหนดการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์การซ้อมในบริเวณพื้นที่ที่จะซ้อม และบริเวณใกล้เคียง 

 การดําเนินการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินตามที่กําหนดไว้ 
 ประเมินประสิทธิภาพของแผนและการซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน โดยวิเคราะห์

สาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค จากการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อนําไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 รายงานผลการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินต่อหน่วยงานอนุญาต และ
เก็บรายงานการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้หน่วยงาน
อนุญาตเรียกตรวจสอบได้ 
 

 (ค) มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ 
  ในระยะดําเนินการ อาจมีการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในกรณีเกิดเหตุการณ์
รั่วไหลของก๊าซ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงาน และผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ จึงจําเป็นต้องมีการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุและการสอบสวนหาสาเหตุ พร้อมทั้งเสนอ
วิธีการป้องกันแก้ไข เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดซ้ําได้อีก ดังน้ันผู้ประกอบการระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
  ๑) พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พื้นที่ในเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
  ๒) ดัชนีตรวจวัด 

-  สถิติอุบัติเหตุการรั่วไหลของก๊าซ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึน 
-  สถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงาน  
-   สถิติการตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงาน 

  ๓) วิธีการดําเนินการ 
‐ บันทึกสถิติเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนพร้อม

ทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ วิธีแก้ไข และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ํา เป็นประจําทุกปี 
‐ บันทึกสถิติการเจบ็ป่วยและการบาดเจบ็ในระหว่างการปฏิบติังานเป็นประจําทุกปี 
‐ ตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงาน และตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมตามปัจจัยเสี่ยง อาทิ  



 

~ ๕๒ ~ 
 

เพิ่มเติมการตรวจสอบการได้ยินของพนักงานซ่อมบํารุงท่อส่งก๊าซ  เป็นประจําปีละ 
๑ ครั้ง ตลอดระยะดําเนินการ 

  ๔) ความถ่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
- บันทึกสถิติเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึน ทุกครั้ง 

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และจัดทํารายงานสรุปลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ 
การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งระบุสาเหตุ วิธีการ
แก้ไข และผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ เป็นประจําทุก ๑ เดือน 

- บันทึกสถิติการเจบ็ป่วยและการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นประจําทุกปี  
- ตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงาน และตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมตามปัจจัยเสี่ยงปีละ  

๑ ครั้ง  ตลอดระยะเวลาดําเนินการ  
  ๕) หน่วยงานรับผิดชอบ 

   ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 



 

~ ๕๓ ~ 
 

๕. มาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการเลิกใช้งานระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 การเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จําแนกเป็น ๒ แบบ ดังน้ีคือ 
 ๑) การพักหรือหยุดใช้งานชั่วคราว (Deactivate)  
 ๒) การเลิกใช้งานถาวร (Abandon) จําแนกเป็น ๒ วิธี คือ  
  ๒.๑)   การท้ิงท่อส่งก๊าซธรรมชาติไว้โดยไม่ขุดย้ายออกจากพ้ืนที่ (Abandon in Place) 
และ 
  ๒.๒)   การขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจากพื้นที่ (Removal)  
  ทั้งสองวิธีจะมีการรื้อย้ายป้าย/สัญลักษณ์เตือนในเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อออกหมด และจําเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงหากต้องการใช้วิธีขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติออก
จากพื้นที่ 
 การพักหรอืหยุดใช้งานช่ัวคราว แม้จะยังไม่มีผลกระทบใดๆ จากการเลิกใช้งาน แต่ผู้ประกอบการ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะต้องดําเนินการตามแผนงานบํารุงรักษาระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อ เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความปลอดภัยเมื่อมีความประสงค์จะนํากลับมาใช้ใหม่ และเป็นการลดความ
วิตกกังวลด้านความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซธรรมชาติที่ค้างอยู่ในท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดการรั่วไหล 
ส่วนการเลกิใช้งานถาวรทั้ง ๒ วิธีการ แม้จะไม่สร้างความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซ
ธรรมชาติรั่วไหล แต่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ดังน้ันจงึมีความจําเป็นที่ต้องจัดเตรียมมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับการเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ และระยะดําเนินการยกเลิก ทั้งน้ีเพื่อให้
ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม         
ให้ได้มากที่สุด  
 
๕.๑ ระยะเตรียมการ 
 ระยะเตรียมการเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ทั้งการพักหรือหยุดใช้งาน
ช่ัวคราวและถาวร ผลกระทบที่สําคัญ ได้แก่ ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
และความวิตกกังวลจากการรั่วไหลและติดไฟของก๊าซธรรมชาติ ดังน้ันผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๕๔ ~ 
 

 ๑. แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 ระยะเตรียมการเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จําเป็นต้องมีการตรวจสอบ
สภาพระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และระบบความปลอดภัยของสถานีเป็นประจํา เช่นเดียวกับ
ระยะดําเนินการปกติ ดังน้ันจึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่อาจเกิดข้ึนได้ โดยมีวัตถุประสงค์
และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดข้ึนในระยะเตรียมการ
เลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

- เพื่อเตรียมความพร้อมใหพ้นักงานมคีวามเข้าใจในการปฏิบัติงานยกเลิกการควบคุม
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

- จัดทําแผนปฏิบัติการยกเลิกระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
- ดําเนินการตรวจสภาพท่อตามแนวทางทีร่ะบุไว้ในคู่มือปฏิบัติการและบํารุงรักษา ก่อน

ดําเนินการยกเลิก 
- นําผลการดําเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระยะ

ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับสภาพและความแข็งแรงของระบบการขนสง่ก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อในปัจจุบัน มาประเมินความเพียงพอของข้อมูล สําหรับการวางแผนและ
เตรียมการยกเลิกที่เหมาะสม หากไม่ครบถ้วนจะต้องดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินสภาพและความแข็งแรงตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
ครบถ้วนก่อนการวางแผนและเตรียมการยกเลิก 
 

มาตรการสําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานเตรียมการเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ 
- จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง

เหมาะสมให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยหัวข้อที่ทําการฝึกอบรม อาทิ 
 กฎระเบียบความปลอดภัย และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในยกเลิกเขต

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 วิธีการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 การขับข่ีอย่างปลอดภัย 

- ควบคุมให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในพื้นที่ที่จะ
เลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 

 



 

~ ๕๕ ~ 
 

- ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ก่อนนํามาใช้ปฏิบัติงาน 
- ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับงานแต่ละ

ประเภท 
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่ที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติตัดผ่าน และแจ้งการดําเนิน

กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่อยู่ในเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อล่วงหน้าอย่าง
น้อย ๑ สัปดาห์ติดต่อประสานงานกับร้านค้า/อาคารพาณิชย์ และบ้านเรือนที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้ข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ดําเนินการในการเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๕๖ ~ 
 

๕.๒ ระยะดําเนินการยกเลิก 
๕.๒.๑ การพักหรือหยุดใช้งานชั่วคราว (Deactivate) 
 การพักหรือหยุดใช้งานช่ัวคราว โดยวิธีการพักท่อไว้ จะไม่มีผลกระทบจากกิจกรรมของการ
เลิกใช้งาน เน่ืองจากยังมีการบาํรุงรักษาระบบการขนสง่กา๊ซธรรมชาติทางท่อด้วยระบบป้องกันการผกุร่อน 
และยังคงมีการปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษาเช่นเดียวกับที่มีการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อตามปกติ 
เพื่อรอนํากลับมาใช้งานใหม่ อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงมีความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยจากการ
การรั่วไหลและติดไฟของก๊าซธรรมชาติที่ยังคงเหลืออยู่ภายในท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดังน้ันมาตรการป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึน จึงจําเป็นต้องดําเนินการเช่นเดียวกับระยะการดําเนินการปกติ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๕๗ ~ 
 

 ๑. แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 ระยะดําเนินการพักหรือหยุดใช้งานช่ัวคราว หลักการปฏิบัติงานยังคงเป็นเช่นเดียวกับหลักการ
ปฏิบัติงานในระยะดําเนินการ เน่ืองจากระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อดังกล่าวยังมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุจากการดําเนินกิจกรรมของบุคคลที่สาม ที่อาจเกิดข้ึนจากการรั่วไหลและติดไฟของก๊าซ
ธรรมชาติที่ยังคงเหลืออยู่ภายในท่อ ดังน้ันจึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ปฏิบัติงานและประชาชน 
ที่สัญจรไปมา หรือที่อยู่บริเวณใกล้เคียงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ถูกพัก
หรือหยุดใช้งานช่ัวคราว 

- เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานควบคุมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ถูกพัก
หรือหยุดใช้งานช่ัวคราว มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุด 

- กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนํา
แผนฉุกเฉินมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

(ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
มาตรการสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
- ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม สําหรับงานแต่ละ

ประเภท 
- ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ก่อนนํามาใช้ปฏิบัติงาน 
- ขณะที่ซ่อมแซมท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่รั่ว ต้องปฏิบัติดังน้ี 

 จัดให้มีระบบขออนุญาตเข้าทํางานบริเวณที่ทําการเช่ือมบรรจบท่อ และการ
ตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยวิธีการแบบไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing; 
NDT) หรือวิธีทดสอบความดัน (Pressure Test) 

 ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ 
หมวกนิรภัย รองเท้า เป็นต้น 

 กั้นบริเวณพื้นที่ทีท่ําการตรวจสอบรอยเช่ือมด้วยวิธีแบบไม่ทําลาย (NDT) หรือวิธี
ทดสอบความดัน (Pressure Test) สําหรับกรณีที่มีการใช้รังสี ต้องติดต้ังเครื่องหมาย
และป้ายเตือนเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย และจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้า
ทํางาน โดยผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบและติด Film Badge ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด 

- ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน เป็นประจําปีละ ๑ ครั้ง 
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจําสถานที่ปฏิบัติการควบคุมระบบการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ถูกเลิกใช้งาน 



 

~ ๕๘ ~ 
 

- จัดให้มีการอบรม/ใหค้วามรู้ทางด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหัวข้อ
ที่ทําการฝึกอบรม อาทิ 
 กฎระเบียบความปลอดภัย และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในเขตระบบ

การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 วิธีการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 การขับข่ีอย่างปลอดภัย 

 
  มาตรการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุก๊าซร่ัวและการลุกไหม้จากก๊าซร่ัว 

- กําหนดให้พื้นที่สถานีเป็นพื้นที่หวงห้ามสําหรับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยต้อง
มีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัด 

- จัดให้มีรั้วกั้นบริเวณสถานี 
- ติดป้ายเตือนที่รั้วสถานี โดยมีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงถึงข้อห้าม ดังน้ี “ห้ามสูบ

บุหรี่” “ห้ามทําให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ” “ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ” 
- ติดต้ังเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด

บริเวณสถานี 
- ตรวจสอบและบํารุงรกัษาระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออย่างสม่าํเสมอ โดยมี

การเฝ้าระวัง และบํารุงรักษา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ดังน้ี 
 การเฝ้าระวังระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 สํารวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออย่างสม่ําเสมอ โดยมี
ความถ่ีเป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 สํารวจป้ายเตือนโดยมีความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 สํารวจและสังเกตการทรุดตัวของแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการกัด
เซาะของดินที่ปิดทับบรเิวณที่ดินอ่อน ทางนํ้าไหลหรือทางลาดชัน ทั้งน้ีให้
มีความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 การสํารวจรอยรั่ว 
 สํารวจรอยรั่วของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Leakage Survey) 

ทั้งน้ีให้มีความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจสอบสภาพของ Insulating Joint/Flange ว่ามีการรั่วหรือลัดวงจร

หรือไม่ ทั้งน้ีให้มีความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การบํารุงรักษาระบบระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

 ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ ทั้งน้ีให้มีความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 



 

~ ๕๙ ~ 
 

 ตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าโดย Rectifier ให้กับระบบป้องกันการผุ
กร่อนทั้งน้ีให้มีความถ่ีเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ดูแลรักษาป้ายแสดงตําแหน่งของแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้เห็นข้อความและหมายเลข
โทรศัพท์แจ้งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างชัดเจน  

- ประสานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ทีร่ะบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อตัดผ่าน และ
แจ้งกิจกรรมใดๆ ในเขตระบบ (Right of Way; ROW) เป็นการล่วงหน้า 
 

  มาตรการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงานกรณีเกิดการร่ัวไหลของก๊าซธรรมชาติ 
- จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบท่อก๊าซที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

โดยแสดงหมายเลขติดต่อบนป้ายเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
- จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุก๊าซ

ธรรมชาติรั่วไหล ซึ่งในแผนดังกล่าวให้กําหนดรายละเอียดของการแจ้งเหตุ โดยจัดทํา
เป็นเอกสาร แสดงข้ันตอนและรายละเอียดการดําเนินการให้กับศูนย์บัญชาการเหตุ
ฉุกเฉินและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ เพื่อให้การระงับเหตุฉุกเฉิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนําแผนดังกล่าวไปติดประกาศไว้ ณ สถานที่ราชการ
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

- รวบรวมและจัดทํารายการหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น สถานีตํารวจ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล 
เป็นต้น 

- ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีตํารวจ เพื่อจัดเตรียม
คณะทํางานที่สามารถเรียกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแล 
ในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซ 

- จัดให้มีระบบประกันภัยบุคคลที่ ๓ ของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่ระบุ
ถึงเงื่อนไขของการจ่ายค่าชดเชย กรณีที่ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียชีวิต ตลอด
ระยะดําเนินการ 

- ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดก๊าซรั่วไหล และเกิดการลุกไหม้ในพื้นที่ระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปข้ันตอนหลัก
ของการปฏิบัติงานได้ ดังน้ี 

 การวางแผนการฝึกซ้อม เช่น จัดให้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานภายใน   
ของผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ เกี่ยวข้อง           
เพื่อเตรียมการสําหรับฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 

 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเตรียมความพร้อมในการซ้อม
แผนระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยท้องที่ สถานีตํารวจ และโรงพยาบาล เป็นต้น  

 การเตรียมความพร้อมในข้ันตอนการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ฉุกเฉิน  เช่น 
การตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการซ้อม การทบทวนข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 



 

~ ๖๐ ~ 
 

 การประชาสัมพันธ์กําหนดการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์การซ้อมในบริเวณพื้นที่ที่จะซ้อม และบริเวณใกล้เคียง 

 การดําเนินการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินตามที่กําหนดไว้ 
 ประเมินประสิทธิภาพของแผนและการซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน โดยวิเคราะห์

สาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค จากการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อนําไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 รายงานผลการฝกึซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินต่อหน่วยงานอนุญาต และเก็บ
รายงานการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้หน่วยงานอนุญาต
เรียกตรวจสอบได้ 

 
๕.๒.๒ การเลิกใช้งานถาวร (Abandon) 
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเป็นการถาวร 
ข้ึนกับวิธีการยกเลิกการใช้งาน ซึ่งจําแนกเป็น ๒ ชนิด ได้แก่ การเลิกใช้งานโดยทิ้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติไว้โดย
ไม่ขุดย้ายออกจากพ้ืนที่ (Abandon in Place) และการเลิกใช้งานโดยขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจาก
พื้นที่ (Removal) ซึ่งหากเป็นกรณีแรก ผลกระทบหลักต่อสิง่แวดล้อมจะมาจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การระบาย
ก๊าซธรรมชาติออกทาง ปล่องระบายก๊าซ (Vent Stack) การรื้อย้ายป้าย/สัญลักษณ์เตือนแนวท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นกรณีหลัง ผลกระทบหลักต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลกระทบเช่นเดียวกับ
กรณีแรกแล้วจะมีผลกระทบจากกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เช่น การย้ายต้นไม้ที่รุกล้ําเข้ามาในเขตระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การขุดเปิดผิวดินเพื่อขุดย้ายท่อออกจากพื้นที่ การยกและเคลื่อนย้ายท่อด้วย
เครื่องจักรและรถบรรทุก การขุดย้ายท่อออกจากบริเวณจุดตัดถนนหรือแหล่งนํ้าสาธารณะ รวมทั้งผลกระทบ
ต่อชุมชน ดังน้ันรายละเอียดของแผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงจําแนกตามวิธีการเลิกใช้งาน
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเป็นการถาวร ดังน้ี 
 
๕.๒.๒.๑ การท้ิงท่อส่งก๊าซธรรมชาติไว้โดยไม่ขุดย้ายออกจากพ้ืนท่ี (Abandon in Place) 
 การท้ิงท่อส่งก๊าซธรรมชาติไว้โดยไม่ขุดย้ายออกจากพ้ืนที่ แต่มีการไล่ก๊าซธรรมชาติที่ค้างอยู่ใน
ท่อส่งออกไป และมีการรื้อย้ายป้ายเตือน/สัญลักษณ์ต่างๆ รวมทั้งมีการฟ้ืนฟูเขตระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อภายหลังจากการเลิกใช้งาน จะก่อให้เกิดผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบ
ด้านเสียง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม การจัดการของเสีย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เป็นต้น ดังน้ันเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมดังกล่าว ผู้ประกอบการ
ต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในแต่ละแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

(๑) แผนปฏิบัติการด้านเสียง 
(๒) แผนปฏิบัติการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(๓) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม 
(๔) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการของเสีย 
(๕) แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
 
 



 

~ ๖๑ ~ 
 

 ๑. แผนปฏิบัติการด้านเสียง 
 
 กิจกรรมการไล่ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีแรงดันสูงออกจากระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ     
ที่บริเวณสถานี จะก่อให้เกิดเสียงค่อนข้างดังเป็นช่วงสั้นๆ จนเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าว
จะหมดไป แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวน ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ จึงต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
 แจ้งให้ผู้นําชุมชน และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานีที่จะเป็นจุดระบายก๊าซธรรมชาติ 

ทราบถึงวัน เวลา และช่วงเวลาที่จะดําเนินการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 
 ให้ดําเนินการระบายก๊าซธรรมชาติด้วยอัตราการไหลตํ่า เพื่อลดเสียงดังจากการ

ระบายดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๖๒ ~ 
 

 ๒. แผนปฏิบัติการด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

 เน่ืองจากการรื้อย้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อใช้เครื่องจักรกล
ในการรื้อย้าย และขนออกนอกพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการใช้พื้นที่ในเขตระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ อีกทั้งเมื่อดําเนินการรื้อย้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือน รวมถึงดําเนินการยกเลิก
เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการต้องทําการฟื้นฟู และบํารุงรักษาพื้นที่
เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเดิม เพื่อให้เจ้าของพ้ืนที่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงาน
ที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 

 (ก) วัตถุประสงค์ 
- เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนต่อรูปแบบการใช้ที่ดินในเขตระบบ

การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและบริเวณใกล้เคียง 
- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่บริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเดิม ให้สามารถใช้

ประโยชน์ที่ดินในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการสําหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

- แจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบถึงกิจกรรม และช่วงเวลาที่จะดําเนินการเป็นการล่วงหน้า 
อย่างน้อย ๓ วันก่อนการดําเนินการ  

- หลีกเลี่ยงการดําเนินการในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
- ทดแทนค่าเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกรตามความเหมาะสม และ

เป็นธรรมโดยต้องทําการตกลงร่วมกันก่อนเข้าดําเนินการในพื้นที่ 
- เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อลดการรบกวนการใช้พื้นที่ของเกษตรกร 
- ควรเลือกใช้แรงงานคนในการจดัเก็บปา้ยเตือน/สญัลกัษณ์แทนการใช้เครือ่งจกัรกลขนาดใหญ่  
- ประชาสัมพันธ์/แจ้งให้เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่ทราบถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ที่สามารถทําได้ภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่ 
 

  มาตรการสําหรับพ้ืนท่ีเขตทางของทางหลวงแผ่นดิน/ถนนท้องถ่ิน 
- ประสานงานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ให้ทราบถึงแผนการดําเนินงานรื้อย้ายป้าย/

สัญลักษณ์ต่างๆ และการปรับปรุงเขตทางให้อยู่ในสภาพเดิม รวมทั้งปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 

- แจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ทราบเมื่อดําเนินการรื้อย้ายป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ
และฟื้นฟูเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแล้วเสร็จ 

   

  มาตรการสําหรับพ้ืนท่ีใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
- ประสานงานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ให้ทราบถึงแผนการดําเนินงานรื้อย้ายป้าย/

สัญลักษณ์ต่างๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 
- แจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ทราบเมื่อดําเนินการรื้อย้ายป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ

และฟื้นฟูเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแล้วเสร็จ 



 

~ ๖๓ ~ 
 

 ๓. แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
 
 ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่วางอยู่ในพื้นที่เขตทางของทางหลวงแผ่นดิน/ถนนท้องถ่ิน 
เมื่อมีการรื้อย้ายป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ อาจก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจรหรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ   
ต่อผู้ใช้เส้นทางได้ ดังน้ันจึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคมขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์
และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อลดผลกระทบต่อการกีดขวางบริเวณไหล่ทาง หรือทางเท้าที่แนวท่อตัดผ่าน 
- เพื่อลดผลกระทบต่อการกีดขวางการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

 
 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 

- หลีกเลี่ยงการดําเนินการรื้อย้ายป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ ในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนสําหรับ
พื้นที่ที่มีการจราจรติดขัด 

- รถบรรทุก ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุที่รื้อถอนจะต้องไม่จอดกีดขวางเส้นทางจราจรเป็น
เวลานาน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในช่วงที่รถบรรทุกจอดรอ 
และเมื่อแล้วเสร็จให้รถบรรทุกออกจากพื้นที่ทันที 

- ต้ังกรวยยางก่อนถึงจุดรอรับวัสดุอย่างน้อย ๕๐ เมตร เพื่อให้ผู้ขับข่ีสังเกตเห็นล่วงหน้า 
- การขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนจะต้องมีวัสดุปิดคลุม หรือมีมาตรการ

ป้องกันไม่ให้วัสดุตกหล่นบนท้องถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๖๔ ~ 
 

 ๔. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการของเสีย 
 
 การรื้อย้ายป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ ของเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะมีเศษวัสดุ  
ที่เหลือทิ้งจากการรื้อย้ายซึ่งประกอบด้วยส่วนที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ และส่วนที่ต้องนําไปกําจัด 
ดังน้ันจึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการของเสีย โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อป้องกันไม่ให้การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
 ให้คัดแยกวัสดุที่สามารถนําไปจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ออกจากเศษวัสดุ  

ที่ต้องทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสีย 
 เศษวัสดุที่ต้องทิ้งให้ติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนําไปกําจัด

อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 หากมีเศษวัสดุใดๆ ตกหล่นในทางสาธารณะในขณะดําเนินการขนย้าย จะต้อง

ดําเนินการเก็บกวาดให้เรียบร้อย 
 กากของเสียอันตรายที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลไม่ใช้แล้ว จะต้องแยกออกจากกากของเสียทั่วไป และรวบรวม
ให้หน่วยงานที่ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจดัอย่างถูกต้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๖๕ ~ 
 

 ๕. แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 การรื้อย้ายป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ ของเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะมีการใช้
เครื่องมือหรือเครื่องจักรเพ่ือรื้อย้าย รวมทั้งมีการไล่ก๊าซออกจากท่อซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนระยะ
หน่ึง นอกจากน้ันการปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง 
ดังน้ันจึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิง่แวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์และ
หลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องจากการรื้อย้ายป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ 
- เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานจากการไล่ก๊าซธรรมชาติออกจากท่อส่ง 

 
 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการสําหรับการร้ือถอนบริเวณพ้ืนท่ีใต้สายส่งไฟฟ้า  

 ติดต้ังอุปกรณ์กําหนดระยะปลอดภัย (Goal Post) โดยเฉพาะจุดตกท้องช้างของสาย
ส่งไฟฟ้าความต่างศักย์สูง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร
ไม่ให้สูงกว่ารัศมีความปลอดภัย 

- กั้นบริเวณ เพื่อห้ามนําเครือ่งจักรเข้าใกล้ฐานเสาของสายสง่ไฟฟ้าความต่างศักย์สูงมากเกินไป 
 ต้องไม่นําระบบอุปกรณ์ใดๆ มาเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้า และต้องป้องกันไม่ให้

เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 ขณะดําเนินการรื้อย้ายป้ายเตือน/สัญลักษณ์ต่างๆ ให้จัดเตรียมเครื่องดับเพลิง ชนิด

ผงเคมีแห้งหรือสารเคมีชนิดอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
 ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับงานแต่ละประเภท 

 
  มาตรการสําหรับการไล่ก๊าซธรรมชาติออกจากท่อส่งเพ่ือเลิกใช้งาน 

- ตรวจสอบปริมาณก๊าซออกซิเจน (O๒) ในท่อไม่ให้เกินร้อยละ ๓ โดยปริมาตร 
- ขณะที่ใช้ก๊าซไนโตรเจนไล่ก๊าซธรรมชาติออกจากท่อส่ง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวม Ear Plug 

หรือ Ear Muff เสมอ 
- จะต้องมีการก้ันพื้นที่และติดป้ายเตือนอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๖๖ ~ 
 

๕.๒.๒.๒ การขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจากพ้ืนท่ี (Removal)  
 
 การดําเนินการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจากพื้นที่ จะมีผลกระทบคล้ายคลึงกับระยะ  
การก่อสร้างวางท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ โดยเริ่มต้ังแต่การไล่ก๊าซธรรมชาติออกจากท่อ การทําความสะอาดท่อ 
การเตรยีมพื้นที่ที่จะทําการขุดย้าย การรื้อย้ายวัสดุอุปกรณ์ทั้งที่ฝังอยู่ใต้ดินและส่วนที่อยู่บนดิน การขุดย้าย
ท่อออกจากพื้นที่ การฟ้ืนฟูเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวล้วนมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น เช่น การฟุ้งกระจายของฝุ่น หรือเสียงดัง เป็นต้น ดังน้ันผู้ประกอบการระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจําแนกเป็น ๑๐ แผนปฏิบัติการหลัก ดังน้ี 

(๑) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 
(๒) แผนปฏิบัติการด้านเสียง 
(๓) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพนํ้าผิวดิน และนิเวศวิทยาทางนํ้า 
(๔) แผนปฏิบัติการด้านการระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม 
(๕) แผนปฏิบัติการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(๖) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
(๗) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการของเสีย 
(๘) แผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาบนบก 
(๙) แผนปฏิบัติการด้านดิน 
(๑๐) แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๖๗ ~ 
 

 ๑. แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 
 
 การขุดร่องเพ่ือขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ยังอยู่ใต้ดิน จะใช้เครื่องจักรกลในการดําเนินการ
ไม่ต่างจากการขุดร่องเพ่ือวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ผลกระทบที่เกิดข้ึนจึงไม่ต่างกัน ดังน้ันจึงต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นในบรรยากาศ 
 เพื่อลดการเกิดมลภาวะทางอากาศจากไอเสยีของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ออกสู่

บรรยากาศ 
- เพื่อไม่ให้เกิดความรําคาญต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 
 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบต่อคนงาน และลด
มลสารจากเครื่องยนต์ที่จะระบายออกสู่บรรยากาศ 

 ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอด หรือเลิกใช้งาน  
 ติดต้ังแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณชุมชน 

ทั้งน้ีกรณีที่ไม่สามารถติดต้ังแผงดังกล่าวได้ ให้ฉีดนํ้าหรือจัดให้มีสิ่งปกคลุมกองวัสดุ
ที่ถูกรื้อย้ายอย่างมิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 การขนส่งวัสดุที่ถูกรื้อย้ายซึ่งสามารถฟุ้งกระจายหรอืตกหลน่ลงบนพื้นผวิการจราจร
ได้ จะต้องมีการปิดคลุมเมื่อมีการขนย้ายทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตกหล่นหรือฟุ้ง
กระจาย ขณะขนส่งตลอดเส้นทาง  

 ต้องทําความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกขณะขนส่ง  
 ก่อนนํารถออกจากพื้นที่ให้ล้างทําความสะอาดล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน หรือทราย 

ที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตราย และความสกปรกบนถนนท้องถ่ิน โดยจัดหา
บริเวณที่ใช้ล้างทําความสะอาดใกล้บริเวณทางออก  

 โรยกรวดบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นสํานักงานและพื้นที่เก็บกองวัสดุปฏิบัติงาน 
ขุดย้ายท่อที่เช่ือมกับเส้นทางสาธารณะ ที่มีลักษณะดินเป็นดินเหนียวหรือโคลน   
ในระยะทางที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นและดินที่ติดที่ล้อ
ยานพาหนะที่ใช้ในกิจกรรมการขุดย้ายท่อ ก่อนที่จะออกสู่เส้นทางสาธารณะน้ันๆ 

 ควบคุมความเร็วรถบรรทุกวัสดุที่ถูกรื้อย้ายในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชนไม่ให้เกิน ๓๐ 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง และความเร็วในช่วงที่ผ่านพื้นที่ทั่วไปไม่ให้เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่  

 เมื่อขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จให้ดําเนินการฝังกลบทันที เพื่อคืนพื้นที่ให้เสร็จ
ในแต่ละวัน กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรจัดให้มีสิ่งปกคลุม



 

~ ๖๘ ~ 
 

กองวัสดุที่ใช้อย่างมิดชิด หรือฉีดพรมนํ้าเพื่อไม่ให้มกีารฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง แล้วรีบ
ดําเนินการฝังกลบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 ระมัดระวังกิจกรรมในช่วงที่ขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองน้อยที่สุด เช่น จัดให้มีการอบรมข้ันตอนการปฎิบัติงานแก่พนักงานที่
เกี่ยวข้อง 

 ฉีดพรมนํ้าอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เมื่อทําการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่านบริเวณ
ชุมชน บ้านเรือนของราษฎรและถนนทางเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานขุดย้าย 
กรณีที่อากาศแห้งหรือมีปริมาณฝุ่นละอองสูง ให้เพิ่มจํานวนครั้งในการฉีดพรมนํ้า 
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง 

 สําหรับการดําเนินการขุดเปิดหน้าดินบริเวณที่มีการจราจรคับค่ัง และบริเวณพื้นที่
พาณิชยกรรม ให้ดําเนินการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นช่วงๆ ในช่วงเวลาที่ไม่มี
การจราจรคับค่ัง และคืนผิวจราจรในช่วงเวลากลางวัน รวมทั้งคืนพื้นที่ให้แล้วเสร็จ
ในแต่ละวัน ทั้งน้ีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๖๙ ~ 
 

 ๒. แผนปฏิบัติการด้านเสียง 
 
 การไล่ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีแรงดันสูงออกจากท่อสง่ก๊าซธรรมชาติที่บริเวณสถานี จะก่อให้เกิดเสยีง
ค่อนข้างดังเป็นช่วงสั้นๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ เครื่องจักร และรถบรรทุก สามารถก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนรําคาญด้านเสียงแก่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ดังน้ันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียง
ดังรบกวน ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง โดยมี
วัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
- เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากกิจกรรมการทํางานให้เหลือน้อยที่สุด 

 
 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 

- แจ้งให้ผู้นําชุมชน และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานีที่เป็นจุดระบายก๊าซ ทราบถึงวัน 
เวลา และช่วงเวลาที่จะดําเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 

- ให้ดําเนินการระบายก๊าซธรรมชาติด้วยอัตราการไหลตํ่า เพื่อลดเสียงดังจากการระบาย
ดังกล่าว 

- คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวม Ear Plug หรือ Ear Muff ที่สามารถลดเสียง
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ และ ๒๕ เดซิเบล (เอ) ตามลําดับ ทั้งน้ีให้มีมาตรฐานเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- บํารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อควบคุม
ระดับเสียงของอุปกรณ์และเครื่องจักรดังกล่าว 

- กําหนดระยะเวลาทํางานของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีเสียงดังให้เป็นไป 
ตามที่กฎหมายกําหนด  

- การเดินเครื่องจักรกลหนักที่มีเสียงดังจะต้องหลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องยนต์อย่างเร็ว 
และติดเครื่องยนต์เฉพาะช่วงทํางานเท่าน้ัน ทั้งน้ีกรณีเครื่องจักรมีเสียงดังเกินค่า
มาตรฐาน ต้องติดต้ังอุปกรณ์ลดเสียงที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงกิจกรรมการขุดย้ายท่อที่มี
เสียงดังมากในเวลากลางคืน ยกเว้นกรณีที่มีความจําเป็นต้องทําให้แล้วเสร็จ เพื่อลด
ผลกระทบต่อชุมชน โดยต้องแจ้งชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่น้ันๆ ก่อนดําเนินการ
อย่างน้อย  ๓ วัน 

- ก่อนดําเนินการทุกครั้ง ผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และเช่ียวชาญจะต้องตรวจสอบ
อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชํารุดต้องรีบ
ซ่อมบํารุงทันที 

- กําหนดบทลงโทษ กรณีที่คนงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ        
ที่กําหนดไว้ 

 
 
 
 



 

~ ๗๐ ~ 
 

 ๓. แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพนํ้าผิวดิน และนิเวศวิทยาทางนํ้า 
 
 กิจกรรมการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ตัดผ่านแหล่งนํ้า เช่น การจัดเตรียมพื้นที่ขุดย้ายท่อ    
การใช้เครื่องจักร การรื้อย้ายอุปกรณ์ต่างๆเหนือพื้นดิน และการขุดเปิดผิวดินเพื่อขุดย้ายท่อ เป็นต้น อาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินและระบบนิเวศวิทยาทางนํ้าได้ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพนํ้าผิวดิน และนิเวศวิทยาทางนํ้า โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งนํ้าผิวดินที่อยู่ใกล้เคียง 
 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของนํ้าทิ้งจากสํานักงานสนาม และที่พักของคนงานลงสู่

แหล่งนํ้าผิวดินที่อยู่ใกล้เคียง 
 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของนํ้ามันหล่อลื่นและสารเคม ีที่รั่วไหลลงสูแ่หล่งนํ้าผิวดิน

ที่อยู่ใกล้เคียง 
 เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้นํ้าของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแหล่งนํ้าและ

บริเวณท้ายนํ้า 
 

(ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
มาตรการท่ัวไป 
 เก็บกองดินให้ห่างจากตลิ่งให้มากที่สุด หากมีพื้นที่จํากัดจะต้องติดต้ังรั้วดักตะกอน 

เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งนํ้า 
 จัดให้มีสุขาเพียงพอกับจํานวนคนงานในพื้นที่ ทั้งน้ีจํานวนห้องสุขาให้เป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องมีระยะห่างจากแหล่งนํ้าใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๕ เมตร  
 ห้ามระบายนํ้าเสีย/ของเสียใดๆ ที่ยังมิได้ผ่านการบําบัดลงสู่แหล่งนํ้า และจะต้อง

ดําเนินการบําบัดนํ้าเสีย/ของเสียดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 สํานักงานสนามช่ัวคราวและบ้านพักคนงานต้องต้ังห่างจากแหล่งนํ้า อย่างน้อย ๕๐ 

เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าบริเวณใกล้เคียง 
 ควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 
 หากจะต้องมีการบํารงุรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร ห้ามดําเนินการใกล้บริเวณแหล่งนํ้า 

และจะต้องมีการดําเนินงาน รวมทั้งจะต้องทําพื้นที่รองรับการเก็บนํ้ามันหรือสารเคมี 
พร้อมกับเตรียมวัสดุดูดซับ ไว้ใช้งานกรณีที่มีการหกล้น รั่วไหล และนําส่งวัสดุ
ดังกล่าวไปกําจัดให้ถูกวิธีตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกําจัดขยะอันตราย 

 กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังการถ่ายเทนํ้ามันและสารเคมีต่างๆ มิให้เกิด
การปนเปื้อนของนํ้ามันและสารเคมีลงสู่แหล่งนํ้าผิวดิน และใช้ Hand Pump หรือ
อุปกรณ์อื่นที่มีความเหมาะสมในการถ่ายนํ้ามัน 

 ห้ามล้าง/ทําความสะอาดเครื่องมือ/เครื่องจักร ในบริเวณแหล่งนํ้า คู คลอง 
 ห้ามทิ้งขยะ สารเคมีใดๆ หรือนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว ลงสู่แหล่งนํ้า คู คลอง 
 จัดให้มีที่รองรับขยะ เช่น ถังหรือถุงรองรับ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้อง

รวบรวมและจัดเก็บขยะออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างทุกวัน 



 

~ ๗๑ ~ 
 

 ไม่เปิดหน้าดินพร้อมกันตลอดแนวก่อสร้าง และขุดย้ายแล้วเสร็จให้ฝังกลบทันที 
 ลดการรบกวนทางระบายน้ําธรรมชาติในขณะเตรียมพื้นที่ขุดย้าย และหลีกเลี่ยงการ 

กีดขวางทางนํ้า และจัดเตรียม/ติดต้ังท่อสําหรับระบายนํ้าช่ัวคราว 
 หลีกเลีย่งกิจกรรมการขุดย้ายทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ ตัดผ่านแหล่งนํ้าในช่วงฝนตกหนัก 
 หลีกเลี่ยงการระบายนํ้าจากร่องขุดไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของพ้ืนที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องดักตะกอนก่อนปล่อยนํ้าไปยัง
พื้นที่ดังกล่าว 

 ฝังกลบทันทีหลังจากขุดย้ายท่อแล้วเสร็จ และปรับพื้นที่ริมตลิ่งและท้องนํ้าให้อยู่ใน
สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม 
 

มาตรการสําหรับการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีตัดผ่านแหล่งนํ้า 
 หลีกเลีย่งการขุดย้ายท่อส่งกา๊ซธรรมชาติที่ตัดผ่านแหลง่นํ้าในช่วงฝนตกหนัก และให้

ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๗ วัน และต้องแจ้งให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง
และท้ายนํ้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 

 เมื่อขุดย้ายแล้วเสร็จจะต้องปรับสภาพตลิ่ง ท้องนํ้า คู คลอง ให้มีสภาพดังเดิม พร้อมทั้ง
จัดหาและปลูกพืชคลุมดินหรือวัสดุคลุมดินอื่นที่เหมาะสมเพื่อลดการกัดเซาะ และ
พังทลายของดินบริเวณตลิ่งลงสู่แหล่งนํ้า 

 ให้ทํารั้วดักตะกอนเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการชะล้างดินบริเวณ
พื้นที่สูงชันลงสู่แหล่งนํ้า 

 การระบายนํ้าออกจากร่องขุด ต้องระมัดระวังการพังทลายของดินลงสู่แหล่งนํ้า 
 หากมีการขุดร่องสําหรับขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งร่องดังกล่าวเช่ือมกับแหล่งนํ้า

ธรรมชาติจะต้องไม่ขุดทิ้งไว้เป็นเวลานาน และต้องติดต้ังรั้วดักตะกอน และเศษวัสดุ
ทั้งเหนือนํ้าและท้ายนํ้าของจุดที่ขุดเปิดด้วย เพื่อป้องกันการชะล้างของตะกอนดิน 
ลงสู่แหล่งนํ้า 

 ติดต้ังวัสดุคลุมดินที่เหมาะสมบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน ซึ่งเสี่ยงต่อการพังทลาย
ของดินลงสู่แหล่งนํ้า 

 หากจําเป็นต้องกั้นทางนํ้าในแหล่งนํ้าที่มีนํ้าไหลผ่าน ให้ทําทางเบี่ยงนํ้าเพื่อให้นํ้า
ไหลผ่านได้ช่ัวคราว และในกรณีที่มีการปิดกั้นทางนํ้า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้
นํ้าบริเวณท้ายนํ้า ต้องสํารองนํ้าใช้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบให้มีปริมาณเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๗๒ ~ 
 

 ๔. แผนปฏิบัติการด้านการระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม 
 
 กิจกรรมการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติจําเป็นต้องมีการขุดร่อง ซึ่งหากดําเนินการในช่วงที่ฝน    
ตกหนัก อาจทําให้นํ้าท่วมขังแนวร่องขุดที่ยังไม่ได้ทําการฝังกลบ อีกทั้งการระบายนํ้าออกจากร่องขุดที่ไม่
เหมาะสมยังเป็นการสร้าง/เพิ่มความเสียหายแก่พื้นที่ได้ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
ด้านการระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันไม่ให้มีนํ้าท่วมขังบริเวณแนวร่องที่ถูกขุดเปิด 
 เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุของเช้ือโรคและพาหะนําโรค 

 
 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 ขุดร่องด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยให้เกิดผลกระทบต่อระบบการระบายนํ้าที่มีอยู่เดิม
น้อยที่สุด 

 ปรับสภาพคลอง และระบบระบายนํ้าที่จะต้องถูกขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้มี
สภาพดังเดิม รวมทั้งจัดเก็บเศษวัสดุที่ตกลงไปในคูระบายนํ้าออกไปด้วย  

 ก่อนที่จะดําเนินการขุดร่องเพ่ือขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ผู้รับเหมาควรทําการลอก 
คูระบายนํ้า เพื่อกําจัดสิ่งต่าง ๆ  เช่น วัชพืชที่อาจไปกีดขวางทางระบายนํ้าในขณะขุดย้าย 

 จัดเตรียมปั้มสูบนํ้าสํารองไว้ให้เพียงพอ สําหรับการระบายนํ้าในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิด
การท่วมขังในช่วงที่ฝนตกหนัก ทั้งน้ีควรเลือกใช้ปั๊มสูบนํ้าที่มีอัตราการไหลตํ่า เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานํ้าท่วมเอ่อล้นออกนอกคูระบายนํ้าไปยังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 

 ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงรางระบายนํ้า 
 ดูแลความสะอาดรางระบายนํ้าเป็นประจํา โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน 
 ห้ามปิดกั้นลํานํ้า หากจําเป็นให้ทําทางเบี่ยงลํานํ้าให้นํ้าสามารถระบายได้ 
 เมื่อขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ ให้ดําเนินการปรับสภาพร่องระบายน้ําให้มี

สภาพเหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๗๓ ~ 
 

 ๕. แผนปฏิบัติการด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

 การรื้อย้ายวัสดุอุปกรณ์และขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อาจรบกวนรูปแบบการใช้ที่ดินของ  
เจ้าของพ้ืนที่หรือประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อได้ จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติ
การสิ่งแวดล้อมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน 
แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 

 (ก) วัตถุประสงค์ 
- เพื่อป้องกันการรบกวนรูปแบบการใช้ที่ดินในเขตระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางทอ่ 

และบริเวณใกล้เคียง 
- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเดิม ให้สามารถใช้งานด้านต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการสําหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

- แจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบถึงกิจกรรม และช่วงเวลาที่จะดําเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 
๓ วันก่อนการดําเนินการ หลีกเลี่ยงการขุดย้าย/รื้อย้ายในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร 

- ชดเชยค่าเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกรตามความเหมาะสม และ
เป็นธรรมโดยต้องทําการตกลงร่วมกันก่อนเริ่มดําเนินการ 

- เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อลดการรบกวนการใช้พื้นที่ของเกษตรกร 
- เลือกใช้วิธีการในการรื้อย้าย/ขุดย้ายให้มีผลกระทบน้อยที่สุด เช่น ใช้เครื่องจักรกล

ขนาดเล็กในการรื้อย้าย/ขุดย้ายบริเวณพื้นที่แคบและท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีขนาดเล็ก 
และใช้แรงงานคนในการจดัเก็บปา้ย/สัญลกัษณ์ที่ถูกรื้อย้ายแลว้ โดยไม่ใช้เครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่  

- ประชาสัมพันธ์/แจ้งให้เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่ทราบถึงรูปแบบการใช้ที่ดินที่สามารถ
ทําได้ภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่ 
 

  มาตรการสําหรับพ้ืนท่ีเขตทางของทางหลวงแผ่นดิน/ถนนท้องถ่ิน 
- หลีกเลี่ยงการดําเนินการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนสําหรับ

พื้นที่ที่การจราจรติดขัด 
- แจ้งหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ทราบถึงแผนงานการขุดย้ายระบบการขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติทางท่อ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 
- ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ในการปรับปรุงเขตทางให้อยู่สภาพเดิม เช่น 

บริเวณทางเท้าหรือทางระบายน้ํา เป็นต้น  
- แจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ทราบเมื่อดําเนินการขุดย้ายและฟื้นฟูเขตทางแล้วเสร็จ 

 

  มาตรการสําหรับพ้ืนท่ีใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
- ประสานงานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ให้ทราบถึงแผนงานการขุดย้ายระบบการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานเจา้ของพ้ืนที ่
- แจ้งหน่วยงานที่เป็นเจา้ของพ้ืนที่ทราบเมื่อดําเนินการขุดย้ายและฟื้นฟูเขตพื้นทีแ่ล้วเสรจ็ 



 

~ ๗๔ ~ 
 

 ๖. แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
 
 การเคลื่อนย้ายหรือขนส่งวัสดุอุปกรณ์และท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ถูกขุดย้ายออกจากพ้ืนที่ อาจกีดขวาง
การจราจร หรือส่งผลให้ปริมาณการจราจรตามเส้นทางคมนาคมบริเวณพื้นที่ขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มข้ึน 
นอกจากน้ีการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณจุดตัดถนนสาธารณะ ทางเข้าออกชุมชนหรือแหล่งพาณิชยกรรม 
อาจส่งผลกระทบมากเป็นพิเศษ ดังน้ันเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้าน      
การคมนาคมขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อลดผลกระทบต่อการกีดขวางบริเวณไหล่ทาง หรือทางเท้าที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ตัดผ่าน 

- เพื่อลดผลกระทบต่อการกีดขวางการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
มาตรการท่ัวไป 
 จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ    

ที่เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน อย่างน้อย ๑๕๐ เมตร ก่อนถึง
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

 จัดให้มีการรับแจ้งเหตุ เสนอแนะ และร้องเรียน โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบในพื้นที่
ปฏิบัติงานขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

 จํากัดความเร็วรถบรรทุกวัสดุที่ถูกรื้อย้าย โดยในช่วงที่ผ่านเขตชุมชนให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ช่ัวโมง และควบคุมความเร็วให้ไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
เมื่อผ่านพื้นที่ทั่วไป ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่  

 อบรม และควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขุดย้ายท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติให้ปฏิบัติตามกฎจราจร และข้อกําหนดของงานจัดการจราจรของกรมทาง
หลวงอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาดําเนินงาน 

 ควบคุมรถบรรทกุเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้บรรทุกไมเ่กินอัตราตามทีก่ฎหมายกําหนด  
 ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานให้พ้นจากพื้นที่ปฏิบัติงานขุดย้ายท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติทันที และจะต้องเก็บกองไม่ให้กีดขวางทางสัญจร สําหรับวัสดุที่มีความ
จําเป็นต้องใช้งานจะต้องกองไว้ในบริเวณที่เหมาะสม 

 หากกิจกรรมการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติทําให้ป้าย สัญญาณไฟ หรือผิวถนน
ชํารุดต้องรีบดําเนินการซ่อมแซมอย่างเรง่ด่วน และดําเนินการตรวจสอบสภาพ โดย
ให้จัดทําเป็นบัญชีรายการตรวจสอบ ที่แยกเป็นเส้นทางที่ทําการขุดย้ายท่อ และ
เส้นทางที่ใช้ลาํเลยีงวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่งจกัร พร้อมทั้งดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามบัญชีเพื่อพร้อมคืนสภาพพ้ืนที่โดยเร็วที่สุด 

 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานขุด
ย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และทางเข้า-ออกของยานพาหนะในพื้นที่ดังกล่าว และต้อง



 

~ ๗๕ ~ 
 

จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม หากมีการปิดกั้นการจราจร โดยเฉพาะช่ัวโมงเร่งด่วนใน
พื้นที่จราจรติดขัด 

 กรณีมีรถบรรทุกที่จอดรอเพื่อรับเศษดินจากกิจกรรมการขุดเปิด จะต้องจอดรถใน
สถานที่ที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยไม่กีดขวางการจราจร 

 เมื่อดําเนินการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แล้วเสร็จต้องเร่งคืนสภาพพ้ืนที่ให้เรียบร้อย
โดยเร็ว 

- กรณีขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ผ่านพื้นที่ชุมชนให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
- ให้กันเขตพ้ืนที่ปฏิบัติงานออกจากเส้นทางจราจรให้ชัดเจนด้วยคันคอนกรีต รั้ว หรือ

กรวยพลาสติก รวมทั้งติดต้ังป้ายสัญญาณเตือนไฟกระพริบในเวลากลางคืนตลอด
ระยะเวลาดําเนินงาน 

- หลีกเลี่ยงการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนในพื้นที่จราจรติดขัด 
- การตัดผิวถนนและทุบผิวถนน รวมทั้งไหล่ทาง จะต้องจํากัดอยู่ในบริเวณที่ขอ

อนุญาตเท่าน้ัน และดําเนินการเปิดพื้นที่เท่าที่จําเป็น 
- กรณีจําเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่ ต้องจัดทําทางเบี่ยงช่ัวคราวที่มีแนวกําแพงคอนกรีต 

หรือกรวยยางกั้น โดยให้ใช้พื้นที่ผิวจราจรไม่เกิน ๑ ช่องจราจร และใช้พื้นที่ทางเท้า
เท่าที่จําเป็น 

- จัดให้มีทางข้ามช่ัวคราวบริเวณที่ดําเนินการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตัดผ่านทางเข้า-
ออกชุมชนหรือแหล่งพาณิชยกรรม 

- ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของงานจัดการจราจรของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด
ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

- เมื่อขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ ให้ฝังกลบพื้นที่ทันที 
- ภายหลังจากขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ จะต้องซ่อมแซม/บูรณะพื้นที่ที่

ทําการขุดย้ายให้ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงานน้ันๆ 
- ผู้ดําเนินการขุดย้ายท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ ต้องรับประกันผลงานอย่างน้อย ๑ ปี หากเกิด

ความเสียหายต้องซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๗๖ ~ 
 

 ๗. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการของเสีย 
 
 การรื้อย้ายป้าย/สัญลักษณ์ต่างๆ รวมถึงการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตระบบการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อ จะมีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการขุดย้าย รวมทั้งของเสียจากการซ่อมบํารุงอุปกรณ์และเครื่องจักร
ที่ใช้ในการรื้อย้าย/ขุดย้าย ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ และส่วนที่ต้องนําไปกําจัด ซึ่ง
จําเป็นต้องกําจัดให้ถูกวิธี ดังน้ัน จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการของเสีย โดยมีวัตถุประสงค์
และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อป้องกันไม่ให้การจัดการวัสดุเหลือทิ้งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 
- เพื่อป้องกันของเสียจากอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการรื้อย้าย/ขุดย้ายปนเปื้อน

สู่สิ่งแวดล้อม 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะที่เกิดจากคนงาน ไว้ในบริเวณพ้ืนที่
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ และประสานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
ให้นําไปกําจัดต่อไป 

 รวบรวม และจัดเกบ็ขยะ/เศษวัสดุทีไ่ม่ได้ใช้งานออกจากบริเวณพื้นที่โครงการทุกวัน 
 ให้ผู้ปฏิบัติงานคัดแยกของเสียที่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีก เช่น เศษเหล็ก ลวด    

เศษโลหะต่างๆ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่หรือจําหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ ส่วนของเสียที่เหลือ  
จากการคัดแยกจะนําไปรวมกับขยะทั่วไป และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต  
จากทางราชการนําไปกําจัด ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ใกล้เคียง 

 กองเศษดินจากกิจกรรมการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติไม่ให้กีดขวางทางเข้า-ออก 
และทางระบายนํ้า และหลังจากขุดย้ายท่อแล้วเสร็จ ให้ใช้ดินที่ขุดข้ึนมาฝังกลบ   
ลงไปเช่นเดิม และให้ผู้รับเหมาขนเศษดินที่เหลือจากการฝังกลบไปถมในพื้นที่ที่
ได้รับอนุญาต ทั้งน้ีต้องตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยก่อนการคืนพื้นที่เสมอ 
 

มาตรการสําหรับของเสียอันตราย 
 ของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลไม่ใช้แล้ว จะต้องมีการเก็บแยกออกจากของเสีย
ทั่วไป และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กําจัดต่อไป 

 ของเสียอันตรายที่เกิดจากการซ่อมบํารุงและดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามัน/สารละลายที่ใช้ล้างเครื่องมือให้รวบรวมและนําไปกําจัด
ตามที่กฎหมายระบุ  



 

~ ๗๗ ~ 
 

 กรณีของเสียหกหล่นหรือรั่วไหลไปยังพื้นที่ข้างเคียง เช่น แหล่งนํ้าหรือท่อระบายนํ้า 
ให้จัดเก็บของเสียทันทีและส่งไปกําจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังการถ่ายเทนํ้ามันและสารเคมีต่างๆ มิให้เกิด
การปนเปื้อนของนํ้ามันและสารเคมีลงสู่แหล่งนํ้าผิวดิน และใช้ Hand Pump หรือ
อุปกรณ์อื่นที่มีความเหมาะสมในการถ่ายนํ้ามัน 

 จัดให้มีวัสดุดูดซับและทรายสําหรับทําความสะอาดนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือนํ้ามัน      
หล่อลื่นที่หกรั่วไหล และส่งไปกําจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๗๘ ~ 
 

 ๘. แผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาบนบก 
 

 การดําเนินงานขุดย้ายระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ อาจมีความจําเป็นต้องย้ายต้นไม้
ที่รุกล้ําเข้าในแนวเขตระบบ ดังน้ันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศวิทยาบนบก จึงจําเป็นต้อง
จัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางบก โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศบนบกจากการย้ายต้นไม้ที่รุกล้ําเขตระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  - ก่อนการย้ายต้นไม้จะต้องดําเนินการสํารวจชนิดและจํานวนต้นไม้ในพื้นที่ที่ต้อง

ดําเนินการย้ายให้ชัดเจน 
 การล้มไม้จะต้องกําหนดให้มีทิศทางการล้มไม้จํากัดอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานขุดย้าย

เท่าน้ัน ทั้งน้ี เพื่อไม่ให้ไม้ที่ล้มไปรบกวนต่อต้นไม้นอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 จัดให้มีการย้ายต้นไม้ในขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะนําไปปลูก 
 การย้ายไม้ออกจากพื้นที่ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ไปรบกวนต่อ

ต้นไม้อื่นที่อยู่นอกพ้ืนที่ปฎิบัติงาน 
 บริเวณที่จะดําเนินการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จะต้องตัดต้นไม้ให้น้อยที่สุดและ 

ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานขุดย้าย ให้มีขนาดที่เหมาะสมสําหรับขุดย้ายท่ออย่างปลอดภัย  
 ถ้าพบพรรณไม้ที่จัดเป็นไม้สงวน เช่น ยางนา ยางวาด จะต้องดําเนินการขออนุญาต

ตามระเบียบของกรมป่าไม้ก่อนดําเนินการตัดฟัน  
 จัดทําแผนและวิธีการย้ายต้นไม้และส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติก่อน

ดําเนินการ 
 หากต้องการจะดําเนินการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของสํานักบํารุงทางและ

แขวงการทาง จะต้องทําการย้ายไม้หวงห้ามประเภท ก ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ ไม้สัก และไม้ยางที่อยู่ในพื้นที่ดําเนินการ
ทุกต้น ส่วนต้นไม้อื่นที่เหลือจะทําการตัดฟันและปลูกชดเชยเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ เท่า 
ของจํานวนต้นที่ถูกตัดฟัน หรือดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับจากหน่วยงาน
อนุญาตที่เกี่ยวข้อง  

 ต้นไม้ที่รื้อย้ายในเขตทางจะนําไปบํารุงรักษาที่บริเวณหมวดการทาง/อบต. พื้นที่
อนุบาลต้นไม้ก่อนที่จะนํามาปลูกใหม่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เดิมในเขตทางหลวง 
และตําแหน่งที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับจากหน่วยงาน
อนุญาตที่เกี่ยวข้อง  

 รับผิดชอบในการบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกทดแทน และต้นไม้ที่ถูกล้อมย้าย เป็นระยะเวลา 
๑ ปี หลังจากดําเนินการขุดย้ายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลังจากน้ัน  
จะประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่ดําเนินการบํารุงรักษาต่อไป ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 



 

~ ๗๙ ~ 
 

 ๙. แผนปฏิบัติการด้านดิน 
   
 การขุดร่องเพื่อขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติจําเป็นต้องทําการขุดเปิดหน้าดินที่ปกคลุมเหนือ   
แนวท่อออก รวมทั้งฝังกลบเน้ือดินให้กลับคืนสภาพเดิม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ การเกษตร
กรรมบริเวณเหนือแนวท่อได้ จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านดิน โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อลดผลกระทบต่อการเกษตรกรรมบริเวณเหนือแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
- เพื่อป้องกันการชะล้างของกองวัสดุและดินลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

 
 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 

 การขุดเปิดหน้าดินในพื้นที่เกษตรกรรมจะต้องแยกหน้าดินออกจากดินช้ันล่าง เมื่อ
จะฝังกลบต้องใช้ดินช้ันล่างกลบก่อนแล้วตามด้วยหน้าดินเพื่อรักษาอินทรียวัตถุในดิน
ให้มากที่สุด 

 เมื่อขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ ให้ถมดินกลับโดยเร็ว เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของกองดินที่ร่องขุด ซึ่งอาจจะเกิดจากฝนและลม 

 การถมดินกลบต้องเกลี่ยดินเดิมไว้บริเวณที่ขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยเผื่อปริมาณ
ดินไว้ในกรณีที่ดินมีการยุบตัว 

 หลังการฝังกลบในแต่ละช่วงของการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ ต้องปรับ
สภาพดินและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เหมือนเดิม และ/หรือปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก 
หรือพืชชนิดอื่นที่เป็นพืชหาง่ายและมีการเจริญเติบโตเร็ว  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อตกลง
กับเจ้าของพ้ืนที่ 

 กรณีที่มีการจัดทําทางช่ัวคราว ในการลําเลียงเครื่องจักรอุปกรณ์สําหรับการรื้อย้าย 
หรือยานพาหนะผ่าน และการจัดเตรียมเพื่อปรับพื้นที่สําหรับวางอุปกรณ์ โดยมีการใช้
ดินลูกรังถมหรือปรับระดับในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม จะต้องนําดินลูกรังออกจาก
พื้นที่ให้หมด โดยพื้นล่างจะต้องรองด้วยพลาสติกอย่างหนาหรือวัสดุอื่นใดที่
เทียบเคียงหรือทนทานต่อการฉีกขาดและติดต้ังท่อระบายนํ้าให้พอเพียง เว้นแต่    
มีการตกลงกับเจ้าของที่ดินเป็นอย่างอื่น 

 เมื่อขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้รับเหมาทําการคืนสภาพพ้ืนที่   
ที่มีการขุดย้ายท่อออกให้อยู่ในสภาพเดิม หรือใกล้เคียงสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด 

 การขุดย้ายท่อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน หรือมีสภาพเป็นดินอ่อน 
ให้ติดต้ังเครื่องมือหรืออุปกรณ์ป้องกันการถล่มของดิน เช่น Sheet Pile หรือใช้ Trench 
Box ให้เหมาะสม 

 ในพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันสงูจะต้องมีการปอ้งกันการพังทลายของร่องขุด ดิน และหนิ
บริเวณใกล้เคียง และพิจารณาทําคันดินควบคุมทิศทางการไหลของนํ้า เพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดินที่อาจเกิดข้ึนในกรณีที่มีฝนตก  



 

~ ๘๐ ~ 
 

 หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศภายนอก และลดการเลื่อนไหลของตะกอน
ดินและหินลงสู่ลํานํ้า โดยการดักตะกอนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และต้องปรับ
ระดับให้มีความลาดเทที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการเลื่อนไหลของดินและหิน 

 การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ บนพื้นที่ที่จะขุดย้ายท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ต้องดําเนินการหลังจากแยกดินช้ันบนออกแล้ว 
เพื่อลดการบดอัดของดิน 

 ใช้รั้วหรือวัสดุกรองกั้นตะกอน เพื่อป้องกันการชะล้างของดินจากกิจกรรมการขุดย้าย
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติลงสู่แหล่งนํ้า 

 รักษาต้นไม้/พืชคลุมดินบรเิวณตลิ่งไว้ให้มากที่สดุ และหลีกเลี่ยงการรื้อย้ายพืชคุลมดิน
บริเวณตลิ่งที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติตัดผ่าน 

 ช่วงที่สภาพอากาศแห้งและมีลมพัดแรง ต้องมีแผนควบคุมการฟุ้งกระจายของกองดิน เช่น 
ใช้แผ่นพลาสติกหรือวัสดุอื่นปกคลุมกองดินไว้ หรือฉีดพรมนํ้าบนกองดินให้มีความช้ืน   
อยู่เสมอ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๘๑ ~ 
 

 ๑๐. แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 กิจกรรมการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะ 
เพื่อขุดและเคลื่อนย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและส่งผลกระทบ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้ จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
 (ก) วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ 
และผู้ปฏิบัติงาน 
 

 (ข) มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ 
  มาตรการท่ัวไป 

 จัดระเบียบพื้นที่ปฏิบัติงานขุดย้าย โดยให้แยกพื้นที่ออกเป็นพื้นที่วางอุปกรณ์ และ
พื้นที่ปฏิบัติงานขุดย้าย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้รั้วกั้น
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานในกรณีที่ผา่นพื้นที่ออ่นไหว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกดิ
ต่อเด็ก สัตว์เลี้ยง หรือสมาชิกในชุมชน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํางานอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
ทั้งต่อคนงานของผู้รับเหมาและของผู้รับจ้างช่วง  

 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดและ
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น 
 ควบคุมให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตาม

ลักษณะงานในขณะปฏิบัติงาน 
 ตรวจสอบ และรายงานสภาพการณ์ รวมทั้งการดําเนินการที่ไม่ปลอดภัย 
 ดําเนินการให้มีการแก้ไขสภาพการณ์ที่เกิดจากการดําเนินการที่ไม่ปลอดภัย 

ในเบื้องต้น เพื่อลดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทํางาน  
 ติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

ในพื้นที่ปฏิบัติงานขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนจากการทํางาน ต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบโดยทันที และ

จัดทํารายงานบันทึกการเกิดอุบัติเหตุที่ระบุถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข และความเสียหาย
ที่เกิดข้ึน 

 ตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ที่ใช้ในการขุดย้ายท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยผู้ที่มีความรู้เรื่องเครื่องจักรดังกล่าวเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจัดทํารายการตรวจสอบ



 

~ ๘๒ ~ 
 

เป็นรายอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ หรืออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และสําเนาผลการตรวจสอบ
เก็บไว้ที่หน้างานหรือบริเวณเครื่องจักร และเครื่องมือน้ันๆ เพื่อให้สามารถติดตามได้
อย่างรวดเร็ว 

 จัดให้มีป้ายเตือน หรือสัญลักษณ์ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืน รอบพื้นที่ปฏิบัติงานขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อแสดงเขตที่อาจ
เกิดอันตราย ก่อนถึงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑๕๐ เมตร 

 จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในจํานวนที่
เหมาะสม โดยเตรียมไว้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ซึ่งเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัย 

 จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีจํานวนและประเภท    
ที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นทีแ่ละกจิกรรมการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งจัด
ให้มียานพาหนะพร้อมสําหรับการนําผู้ประสบอุบัติเหตุสง่โรงพยาบาลใกลเ้คียงทันท ี

 จะต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสถานพยาบาล ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่
ปฏิบัติงานและจะต้องประสานงานกับสถานที่ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมต้ังแต่
เริ่มต้นปฏิบัติงานขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

 การขนส่งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ใดๆ ในการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
จะต้องมีการผูกยึดด้วยวัสดุ/อุปกรณ์ที่แข็งแรงเพียงพอ เพื่อป้องกันการตกหล่นและ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรหรือชุมชนใกล้เคียง 

 กําหนดแผนงานขุดย้ายของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกันในแต่ละกิจกรรม เช่น ไม่ขุด
ร่องทิ้งไว้นานก่อนที่จะนําท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจากร่องขุด และเมื่อนําท่อออก
แล้วให้เร่งดําเนินการฝังกลบโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะบริเวณที่ผ่านหรืออยู่ใกล้เคียง
พื้นที่อ่อนไหว  

 กิจกรรมการก่อสร้างใดๆ ที่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

 กรณีมีที่พักคนงาน ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคอย่าง
เพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล 
 

  มาตรการสําหรับงานจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์สําหรับงานขุดย้าย 
 การใช้พื้นที่เพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หากพื้นที่เป็นของ

เอกชน ผู้รับเหมาจะต้องได้รบัอนุญาตจากเจ้าของที่ดินก่อน สําหรับพื้นที่สาธารณะ
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน 

 ผู้รับเหมาจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่กองเก็บวัสดุอย่างเป็นระเบียบ 
รวมทั้งเก็บกองวัสดุต่างๆ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น 

 ในบริเวณที่เก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับเครื่องยนต์ ต้องจัดให้มี
ภาชนะรองรับหรือสร้างแนวป้องกัน และเสริมด้วยวัสดุป้องกันการแพร่กระจาย
ของนํ้ามัน ซึ่งมีความจุอย่างน้อยร้อยละ ๑๑๐ ของเก็บนํ้ามันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
ส่วนสารติดไฟอื่นๆ จะต้องแยกเก็บจากวัสดุหรือสารเคมีที่สามารถทําปฏิกิริยา
สันดาปได้ 



 

~ ๘๓ ~ 
 

 การคืนพื้นที่หลังการปฏิบัติงาน ให้ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อและผู้รับเหมาเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงขยะมูลฝอยต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่ง
มอบพ้ืนที่ 
 

  มาตรการสําหรับการจัดเก็บท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานขนย้าย  
 จัดเตรียมสิ่งจําเป็นสําหรับการย้ายและการจัดเก็บท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้พร้อม 
 ผู้รับเหมาจะต้องจัดหารถบรรทุกและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการเคลื่อนย้ายท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติข้ึนรถ จากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานขุดย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บ 
 

มาตรการสําหรับการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อหรือระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่เดิม 
- ก่อนการปฏิบัติงานใดๆ บริเวณระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อหรือระบบ

สาธารณูปโภคอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม จะต้องมีการตรวจสอบและยืนยันตําแหน่ง รวมถึง
ระดับความลึกของท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือระบบสาธารณูปโภค โดยผู้ประกอบการ
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อหรือเจ้าของระบบสาธารณูปโภคน้ันๆ รวมทั้ง
จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 

- ในการขุดเปิดพื้นที่เพื่อทําการขุดย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณใกล้เคียงกับระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อหรือระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม จะต้องมี
ผู้ประกอบการระบบการขนสง่กา๊ซธรรมชาติทางท่อหรือเจ้าของระบบสาธารณูปโภคน้ันๆ 
ให้คําแนะนําก่อนการดําเนินงาน 

- ห้ามดําเนินการขุดย้ายในพื้นที่เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โดยมิได้   
มีการติดต่อหรือประสานงานกับผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อก่อน 
เน่ืองจากกจิกรรมดังกลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ที่อยู่ใกล้เคียงได้  

- ผู้ประกอบการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จะต้องให้คําแนะนําก่อนการ
ดําเนินงานขุดหรือตอกในพื้นที่ใกล้เคียงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีอยู่
เดิม ซึ่งอาจก่อให้เกิดการยุบตัวของดินบริเวณแนวท่อและพื้นที่ใกล้เคียง  รวมถึง
เกิดการเพิ่มแรงกดทับต่อทอ่ ซึ่งผลกระทบดังกลา่วข้ึนกับความลึกของงานที่ขุดหรอื
ตอก ระยะห่างของงานขุดหรือตอกจากแนวท่อที่มีอยู่เดิม และชนิดของดิน  
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๖. หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการลดผลกระทบด้านวิศวกรรม 
๖.๑ การออกแบบ 

- การออกแบบ รายละเอียดและการคํานวณระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ASME B๓๑.๘ มาตรฐาน ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section 
VIII มาตรฐาน CSA Z๖๖๒ มาตรฐาน EN ๑๕๕๕ มาตรฐาน EN ๑๒๐๐๗ หรือมาตรฐานอ่ืนที่    
กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติต้องทาํจากโลหะ หรือ พลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐาน ASME B๓๑.๘ มาตรฐาน CSA Z๖๖๒ มาตรฐาน EN ๑๕๕๕ มาตรฐาน 
EN ๑๒๐๐๗ ที่ใช้ในการออกแบบ หรือมาตรฐานอ่ืนที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

- อุปกรณ์ในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เช่น ลิ้น อุปกรณ์ปรับความดัน 
อุปกรณ์ควบคุมความดันเกินพิกัด มาตรวัดความดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหลของ
ก๊าซ พร้อมช้ินส่วน ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบของท่อ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ASME B๓๑.๘ มาตรฐาน ASME Boiler and Pressure Vessel Code 
Section VIII มาตรฐาน CSA Z๖๖๒ มาตรฐาน EN ๑๕๕๕ มาตรฐาน EN ๑๒๐๐๗ ที่ใช้ใน
การออกแบบ หรือมาตรฐานอ่ืนที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

- การออกแบบสถานีต้องใช้เกณฑ์ดังน้ี 
(๑) มีทางเข้าออกที่สะดวกและสามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล 
(๒) มีการป้องกันการเข้าถึงพื้นที่และการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต  
(๓) มีการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับการกักเก็บ จัดการ และกําจัดของเสียที่เกิดข้ึนจาก

การปฏิบัติงานของสถานี  
- ระดับเสียงระหว่างการใช้งานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- สถานีที่มีเครื่องสูบอัดก๊าซ ต้องมีแหล่งกําเนิดพลังงานสํารองที่มีความสามารถ ดังน้ี 

(๑) จ่ายไฟให้ระบบปิดเครื่องฉุกเฉินทํางานได้ 
(๒) จ่ายไฟให้ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินเพียงพอต่อการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน 
(๓) รักษาระบบการทํางานอื่นๆ ที่จําเป็นต่อความปลอดภัยของพนักงาน 

สาธารณชนหรือป้องกันสิ่งแวดล้อม 
- ที่กักเก็บของเหลวที่มากับก๊าซธรรมชาติต้องได้รับการออกแบบดังน้ี  

(๑) ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจากนํ้าท่วม แผ่นดินถล่ม หินถล่ม และแนวรอยเลื่อน
ทางธรณีวิทยา  

(๒) มีถนนเข้าสู่สถานที่ต้ังอุปกรณ์ผจญเพลิง และเข้าถึงพื้นที่ของหน่วยสนับสนุน
ต่างๆ ในกรณีฉุกเฉิน 

(๓) มีเข่ือนหรือระบบป้องกันการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์หรือ
สารพิษที่เก็บอยู่ 
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๖.๒ การก่อสร้าง 
- การก่อสร้างระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อไม่ว่าจะอยู่บนดิน ใต้ดิน ผ่าน ข้าม 

หรือ ลอดสาธารณูปโภคหรือถนน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B๓๑.๘ มาตรฐาน 
ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII มาตรฐาน CSA Z๖๖๒ มาตรฐาน 
EN ๑๕๕๕ มาตรฐาน EN ๑๒๐๐๗ หรือมาตรฐานอ่ืนที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

- การเช่ือมบรรจบท่อเข้ากับท่อในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่มีการใช้งานอยู่    
ต้องดําเนินการตามมาตรฐาน ASME B๓๑.๘ มาตรฐาน CSA Z๖๖๒ มาตรฐาน EN 
๑๕๕๕ มาตรฐาน EN ๑๒๐๐๗ ที่ใช้ในการออกแบบ หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจ
พลังงานเห็นชอบ 

- ก่อนการเช่ือมบรรจบท่อเข้ากับท่อในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มีการใช้
งานอยู่ ในลักษณะ Hot Tap ต้องจัดทําแผนปฏิบัติการเช่ือมบรรจบท่อและอุปกรณ์
ในระบบท่อ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย ข้ันตอนการทํางาน ระยะเวลาการ
ทํางาน และมาตรการด้านความปลอดภัยในการเช่ือมบรรจบ  

- เมื่อดําเนินการเช่ือมบรรจบท่อเข้ากับท่อในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่มี
การใช้งานอยู่แล้วเสรจ็ ต้องตรวจสอบจดุเช่ือมต่อตามมาตรฐาน ASME B๓๑.๘ มาตรฐาน 
ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII มาตรฐาน CSA Z๖๖๒ 
มาตรฐาน EN ๑๕๕๕ มาตรฐาน EN ๑๒๐๐๗ ที่ใช้ในการออกแบบ หรือตามมาตรฐานอื่น
ที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

- ในกรณีที่มีการเช่ือมบรรจบท่อเข้ากับท่อในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่
มีการทดสอบความดันแล้ว และการเช่ือมท่อดังกล่าวไม่สามารถทดสอบความดัน 
ทั้งระบบได้ ท่อส่วนที่นํามาเช่ือมบรรจบต้องผ่านการทดสอบความดันก่อนการ
เช่ือมบรรจบ และให้มีส่วนที่ไม่สามารถทดสอบความดันได้น้อยที่สุด 
 

๖.๓ การดําเนินการ 
- การปฏิบัติการและการบํารุงรักษาระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ต้องได้รับการ

ทดสอบและตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรฐาน ASME B๓๑.๘ มาตรฐาน ASME 
Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII มาตรฐาน CSA Z๖๖๒ มาตรฐาน 
EN ๑๕๕๕ มาตรฐาน EN ๑๒๐๐๗ ที่ใช้ในการออกแบบ หรือมาตรฐานอ่ืนที่กรม
ธุรกิจพลังงานเห็นชอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 

- ผู้ได้รับใบอนุญาตระบบการขนสง่กา๊ซธรรมชาติทางท่อจากกรมธุรกจิพลังงาน ต้องดําเนินการ 
ดังน้ี 
(๑) จัดทํา ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการและบํารุงรักษา ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 

โดยมีข้อมูล วิธีการทํางานที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และปฏิบัติการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระบบการขนส่งกา๊ซธรรมชาติทางท่อทราบ
ถึงวิธีการปฏิบัติตนตามที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติการและบํารุงรักษา ตาม (๑) 



 

~ ๘๖ ~ 
 

- กรณีผู้ได้รับใบอนุญาต ดําเนินการว่าจ้างให้มีการปฏิบัติการและบํารุงรักษาระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแทนตน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ดังน้ี 
(๑) สภาพหรือสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเกี่ยวกับงานบํารุงรักษาระบบการ

ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางทอ่ เช่น อันตรายจากการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด
จากการทํางานในพื้นที่ที่มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอน อันตรายจากก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีปริมาณอยู่ในระดับอันตราย หรือ อันตรายจากระดับของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทําให้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดการผุกร่อน หรือ
อันตรายจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

(๒) ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและข้ันตอนการปฏิบัติที่เป็นกรณีเฉพาะตาม
สภาพหรือลักษณะของการปฏิบัติการและการบํารุงรักษา 

(๓) การปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการและบํารุงรักษาอย่างเคร่งครัด  
- ในระหว่างการบํารุงรักษาระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ผู้ได้รับใบอนุญาต

ต้องดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) ระมัดระวังมิให้กิจกรรมการบํารุงรักษาก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ หรือ

สิ่งแวดล้อม 
(๒) แจ้งให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานบํารุงรักษาโดยตรง ที่เข้ามาในบริเวณที่ทํา

การบํารุงรักษาทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ และข้ันตอนการ
ดําเนินการ เพื่อความปลอดภัยของบุคคลน้ันๆ 

- ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดทําคู่มือความปลอดภัยในการบํารุงรักษา และเก็บรักษา
สําเนาไว้ในบริเวณที่มีการบํารุงรักษาโดยอยู่ในตําแหน่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
สามารถหยิบใช้ได้ง่าย 

- ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการตามข้อกําหนดพื้นฐานของการปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปน้ี 
(๑) บํารุงรักษาระบบสื่อสารและอุปกรณ์ ให้สามารถทํางานได้อย่างปลอดภัยและ

มีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะการปฏิบัติการปกติและในภาวะฉุกเฉิน 
(๒) อุปกรณ์ทุกชนิดที่สถานี ต้องทําการทดสอบตามวาระและตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ ให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย 
(๓) บนัทึกค่าความดันด้านขาเข้า (Suction) และขาออก (Discharge) ของสถานี

อย่างต่อเน่ือง 
(๔) แสดงตําแหน่งปิด-เปิด วาล์วหลักของสถานีตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้

ชัดเจน 
(๕) แสดงตําแหน่งปิด-เปิด วาล์วตัดแยกระบบ วาล์วระบายก๊าซ และวาล์วหลัก

อื่นๆ ของสถานีให้ชัดเจน 
(๖) ต้องจัดให้มีป้ายหรือเครื่องหมายเตือนแสดงตําแหน่งแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

โดยมีข้อความแสดงช่ือผู้รับใบอนุญาตและหมายเลขโทรศัพท์สําหรับแจ้งเหตุ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งน้ีระยะห่างระหว่างป้ายหรือ
เครื่องหมายเป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 



 

~ ๘๗ ~ 
 

- การควบคุมและติดตามสถานะของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Pipeline 
Control and Monitoring System) ต้องมี 
(๑) อุปกรณ์และวิธีการที่สามารถควบคุมและติดตามการปฏิบัติการขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติทางท่อได้ 
(๒) การเก็บบันทึกเพื่อแสดงข้อมูลการทํางานของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ทางท่อ เช่น ความดัน อัตราการไหล อุณหภูมิ รวมถึงข้อมูลและสัญญาณแจ้ง
เตือนต่างๆ ที่สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 

- การตรวจติดตามระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้
มีแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างสม่ําเสมอ เพื่อดูแลป้องกันระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
สถานีและบริเวณใกล้เคียง 

- ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีการบริหารจัดการเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

- หากผู้ได้รับใบอนุญาตพบความผิดปกติต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จากที่
ได้กําหนดไว้ในมาตรฐาน ASME B๓๑.๘ มาตรฐาน ASME Boiler and Pressure 
Vessel Code Section VIII มาตรฐาน CSA Z๖๖๒ มาตรฐาน EN ๑๕๕๕ มาตรฐาน EN 
๑๒๐๐๗ ที่ ใช้ในการออกแบบ ผู้ ได้รับใบอนุญาตต้องบันทึกข้อมูลเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดของความผิดปกติน้ัน พร้อมแสดงวิธีการแก้ไขด้วย  
 

๖.๔ การเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
- การเลิกใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME 

B๓๑.๘ มาตรฐาน ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII 
มาตรฐาน CSA Z๖๖๒ มาตรฐาน EN ๑๕๕๕ มาตรฐาน EN ๑๒๐๐๗ หรือมาตรฐาน
อื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 


