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คำนำ
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนดำเนินการโครงการจะทำการกอสรางสถานีเพิ่มความดันกาซ 

ธรรมชาติวังนอยฯ บนระบบทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย เพื่อเพิ่มกำลังการสงกาซธรรมชาติจากแหลง 

กาซธรรมชาติทางฝงตะวันออกไปยังฝงตะวันตก และเพิ่มความมั่นคงในการจัดสงกาซธรรมชาติใหแกโรงไฟฟา 

พระนครใตและโรงไฟฟาพระนครเหนือ ซึ่งทาง ปตท. ไดตระหนักถึงการเผยแพรความรูความเขาใจแกประชาชน 

จึงไดจัดทำคูมือระงับเหตุฉุกเฉินของชุมชนขึ้น โดยรวบรวมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ แผนการ 

จัดการเหตุฉุกเฉินและขอปฏิบัติตนของชุมชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ ปตท. หวังวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชน 

อยางยิ่งแกหนวยงานตางๆ ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ และผูที่สนใจ

คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ
 กาซธรรมชาติ (Natural Gas) เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดหนึ่งที่ประกอบดวยไฮโดรเจน 

และคารบอนที่เกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตวนานหลายรอยลานป สามารถแยกสวนประกอบไดเปน 

มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เปนตน ถาหากแยกโพรเพน และบิวเทนออกมาบรรจุลงในถังกาซ 

จะเรียกวา กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas, LPG) หรือกาซหุงตม

 กาซธรรมชาติ ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีสารพิษ น้ำหนักเบากวาอากาศ หากเกิดการรั่วไหลจะลอยขึ้น 

สูที่สูงและแพรกระจายในอากาศอยางรวดเร็ว ถือวาเปนผลิตภัณฑที่ปลอดภัยสูงสุด ผลิตภัณฑหนึ่งในปจจุบัน 

เปนเชื้อเพลิงสะอาดและเมื่อเผาไหมแลวจะสงผลกระทบตอสงแวดลอมนอย เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ 

เชน น้ำมันเตา ถานหิน เปนตน จึงเปนที่ยอมรับและนิยมใชกันอยางแพรหลายทั่วโลก
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สถานีควบคุมความดันกาซฯ และระบบทอสงกาซธรรมชาติ
 การขนสงกาซธรรมชาติทางทอเปนการลำเลียงกาซธรรมชาติผานทอจากแหลงผลิตไปยังผูใช เชน โรงไฟฟา โรงงาน 

อุตสาหกรรม สถานีบริการกาซธรรมชาติ เปนตน ซึ่งเปนระบบที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุดระบบหนึ่ง สามารถขนสง 

ไดเปนจำนวนมาก โอกาสที่กาซธรรมชาติจะสูญหายระหวางการขนสงเกิดขึ้นไดนอยที่สุดและสะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญยังชวยลด 

ปญหาการจราจร ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและมลพิษทางอากาศได ประเทศไทยไดเริ่มการขนสงกาซธรรมชาติทางทอตั้งแต 

ป 2524 โดยปจจุบัน ปตท. มีทอสงกาซฯ ขนาดตางๆ เพื่อลำเลียงกาซธรรมชาติไปยังผูใช รวมระยะทางทอ ไมนอยกวา 4,000 

กิโลเมตร

 สำหรับโครงการสถานีเพิ่มความดันกาซธรรมชาติวังนอยฯ อยูบนระบบทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี–วังนอย ในพื้นที่ดิน 

ในเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แนวเขตติดตอกับสถานีควบคุมและวัดปริมาณกาซวังนอย (Wang Noi 

Metering & Regulating Station; WNMR) ซึ่งอยูในเขตรับผิดชอบของสวนปฏิบัติการระบบการทอเขต 2 



สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตอระบบทอสงกาซธรรมชาติิ
 1. จากระบบทอสงกาซธรรมชาติอาจจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหวางทอกาซฯ กับสารที่มีฤทธิ์กัดกรอนที่ปนมากับ 
กาซธรรมชาติจนทำใหเกิดการผุกรอนภายในและอาจเกิดจากวัสดุหุมทอหรือระบบปองกันการผุกรอนชำรุดจนเกิดการผุกรอน 
จากภายนอก
 2. จากการกระทำของบุคคลที่ 3 เชน จากการตอกเสาเข็มหรือการใชเครื่องจักรกลหนักเขาไปขุด ตอก เจาะ 
ตักดินในบริเวณที่มีทอสงกาซธรรมชาติฝงอยู (ทอกาซประเภทฝงลงดิน)
 3.  จากปรากฏการณธรรมชาติ เชน แผนดินไหวอยางรุนแรง การทรุดตัวของดินอยางรุนแรง เปนตน

เหตุฉุกเฉิน
 เหตุฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นปจจุบันทันดวนและตองรีบแกไขโดยฉับพลัน มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด 
ความเสียหายตางๆ ตามมา ตามระดับความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดของเหตุการณนั้นๆ
 เหตุฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นในชวงดำเนินการจายกาซฯ ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติเนื่องจากปจจัยตางๆ ดังนี้
 1. ภัยธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย แผนดินไหว วาตภัย เปนตน
 2. ขอผิดพลาดจากบุคคล ไดแก อุบัติเหตุ ไฟไหม การกอวินาศกรรม การรั่วไหลของกาซฯ การเกิดเพลิงไหม และ   
                 ระเบิดจากอุบัติเหตุหลังจากระบบเสียหาย 
 ดังนั้นเพื่อใหการกอสรางโครงการสถานีเพิ่มความดันกาซธรรมชาติวังนอยฯ เปนไปอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย ปตท. กำหนดใหดำเนินการตามแผนดังนี้
 1.  แผนปองกันเหตุฉุกเฉิน
 2.  แผนระงับเหตุฉุกเฉิน
 3.  แผนฟนฟูหลังเกิดเหตุ
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การควบคุมสถานีควบคุมความดันกาซฯ และระบบทอสงกาซธรรมชาติิ
 ปตท.ดำเนินการควบคุมระบบทอสงกาซธรรมชาติ โดยจัดตั้งศูนยปฏิบัติการชลบุรีขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางปฏิบัติงาน 

ของระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก โดยมีภารกิจที่สำคัญ คือ

 1. ควบคุมและวางแผนการรับสงกาซธรรมชาติจากผูผลิตสูลูกคาตลอดแนวทอ

 2. บำรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ

 3. ดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของระบบทอสงกาซธรรมชาติ

 4. ดูแลสถานีควบคุมและวัดปริมาตรกาซฯ

 5. ปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน โดยใชระบบควบคุมอัตโนมัติที่เรียกวา “สกาดา” (SCADA) ผานระบบสื่อตางๆ 

 ปจจุบันสวนปฏิบัติการระบบทอเขต 2 (ปท.2) มีหนาที่หลักในการดูแลบำรุงรักษาระบบทอฯ รวมถึงดูแลผูใช กาซธรรมชาต ิ

ในเขตความรับผิดชอบตลอดเวลา รวมทั้งในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดผลกระทบตอการสงกาซธรรมชาติและกระบวนการผลิตของผูใช 

กาซธรรมชาติ



แผนปองกันเหตุฉุกเฉิน
 ปตท. จัดทำแผนปองกันเหตุฉุกเฉินของโครงการสถานีเพิ่มความดันกาซธรรมชาติวังนอยฯ ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทาง 

ในการตรวจติดตามและบำรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ รวมทั้งเผยแพรความรูเรื่องกาซธรรมชาติ ความปลอดภัย การแจง 

เหตุฉุกเฉิน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหแกลูกคา หนวยงานและชุมชนบริเวณแนวทอสงกาซธรรมชาติ มีรายละเอียดดังนี้

 1.  การตรวจติดตาม

      •  ตรวจพื้นที่ความปลอดภัยตามแผนกำหนดใหมีการตรวจพื้นที่ความปลอดภัย

      •  ตรวจสภาพการทำงานและการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจางเรื่องการใชอุปกรณความปลอดภัย

      •  ตรวจสอบความปลอดภัยระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ที่จะทำการเชื่อมกับทอสงกาซธรรมชาติเดิม

      •  ตรวจสอบความปลอดภัยกอนการจายกาซใหโรงงานอุตสาหกรรมหลังการกอสราง

 2.  การบำรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ

      •  มีการบำรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ เพื่อใหมั่นใจวาระบบทอสงกาซธรรมชาติมีสภาพพรอมใชงาน

      •  มีการเฝาระวังเพื่อใหเกิดความปลอดภัยอยูเสมอ

 3.  การรณรงคและการประชาสัมพันธ

      •  รณรงคเรื่องความปลอดภัยและการแจงเหตุฉุกเฉิน 

      •  รณรงคขอความชวยเหลือใหมีการเฝาระวังและทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่จะมีผลกระทบตอแนวทอสงกาซฯ

      •  รณรงคเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งตามแนวทอฯ โรงเรียน และชุมชนตางๆ เชน การคัดแยกขยะ การดูแล 

                      และรักษาปาไม เปนตน

      •  ประชาสัมพันธโดยประสานงานกับหนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน โรงเรียน สำนักงานเขต และชุมชนตาง ๆ 

                       บริเวณแนวทอสงกาซฯ

 4.  การฝกอบรม

  • กำหนดใหมีการอบรมพนักงานและลูกจาง เพื่อใหเกิดความชำนาญและมีการทำงานเปนระบบที่ดี ไดแก 

การปองกันและระงับอัคคีภัย การตรวจความปลอดภัย และการรายงานความเสี่ยง กฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

การประเมินความเสี่ยง และการซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน

12



แผนระงับเหตุฉุกเฉิน
 ปตท. จัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินโครงการสถานีเพิ่มความดันกาซธรรมชาติวังนอยฯ ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ 

ปฏิบัติ ควบคุม และระงับเหตุในกรณีฉุกเฉิน ใหดำเนินการอยางมีขั้นตอนที่ชัดเจนและเปนไปอยางมีระบบ ทำใหการควบคุมสถานการณ 

มีประสิทธิภาพ สามารถระงับเหตุฉุกเฉินและฟนฟูใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว มีรายละเอียดดังนี้

 1.  การประกาศใชแผนฉุกเฉิน

 เมื่อเกิดกาซฯ รั่วจะมีการประกาศใชแผนฉุกเฉินเพื่อที่จะระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีแผนฉุกเฉินตามระดับความรุนแรง 

ของเหตุการณดังนี้

  (1) แผนฉุกเฉินเหตุการณระดับ 1 และ 2 หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวมีผลกระทบเพียงเล็กนอย 

ตอพื้นที่ที่อยูใกลเคียงแนวทอสงกาซธรรมชาติและสามารถควบคุมสถานการณได โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินและทีมสนับสนุน 

ฉุกเฉินของ ปตท. รวมกับทีมระงับยับยั้งจากหนวยงานที่มีขอตกลงชวยเหลือ ทั้งนี้ ปตท. จะเปนหนวยงานหลักที่จะเขา 

ระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อเขาชวยเหลือระงับเหตุและสามารถระงับเหตุได

  (2) แผนฉุกเฉินเหตุการณระดับ 3 หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวมีผลกระทบอยางรุนแรงหรือเกิด 

ความเสียหายตอชีวิตทรัพยสินสิ่งแวดลอมของพื้นที่ที่อยูใกลเคียงแนวทอสงกาซธรรมชาติ ซึ่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินและทีมสนับสนุน 

ฉุกเฉินของ ปตท.ไมสามารถควบคุมสถานการณได ตองการความชวยเหลือจากทีมปฏิบัติการฉุกเฉินและทีมสนับสนุนฉุกเฉิน 

จากหนวยงานภายนอก ตัวอยางเหตุฉุกเฉินระดับ 3 ไดแก การรั่วไหลของกาซธรรมชาติอยางรุนแรง การเกิดไฟไหมขนาดใหญ 

การเกิดระเบิดอยางรุนแรง แผนดินไหวอยางรุนแรง การกอวินาศกรรม การกอการราย

  (3)  แผนฉุกเฉินเหตุการณระดับ 4 หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวมีผลกระทบในระดับรุนแรง มากที่สุด 

ผูรับผิดชอบเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ไมสามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณใหจำกัดอยูในบริเวณได 

และเหตุการณขยายตัวในระดับที่มีความรุนแรงมากที่สุด ตองขอความชวยเหลือจากตางประเทศ หรือตองอาศัยการตัดสินใจ 

จากภายนอกในระดับประเทศ

 2.  การติดตอสื่อสาร

 ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 4 ทางศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉินของ ปตท. จะเปนศูนยกลางการแจงเหตุ และประสานงาน 

กับชุมชน หนวยงานบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หนวยงานภายนอก และหนวยงานราชการตางๆ ในพื้นที่ 

ที่เกี่ยวของเพื่อขอกำลังสนับสนุนในการระงับเหตุใหเร็วที่สุดและควบคุมสถานการณไมใหเกิดการลุกลาม
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หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินที่สำคัญ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เบอรโทรกรณีฉุกเฉิน     1540
สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 2 (ปท.2)     035-723-033, 035-723-020-9   
ศูนยปฏิบัติการชลบุรี    038-274-399, 081-295-8895
สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรวังนอย    035-214-522
หนวยงานไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาค    035-242-642
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    035-335-210
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังจุฬา      035-774-090
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ขาวงาม     035-799-525-8
หนวยงานสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  035-241-520
โรงพยาบาลวังนอย     035-271-033, 035-271-909
ศูนยสั่งการบริการแพทยฉุกเฉิน                       1669 
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แผนฟนฟูหลังเกิดเหตุ
 เปนแผนที่เตรียมไวปฏิบัติภายหลังเหตุการณกลับสูสภาวะปกติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหโครงการสถานีเพิ่มความดัน 

กาซธรรมชาติวังนอยฯ ดำเนินการไดตามเดิม ฟนฟูสภาพจิตใจของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ พนักงานที่เขาระงับเหตุ และ 

ครอบครัวของพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ โดยจะตองมีการดูแลสุขภาพกายและจิตใจหลังเหตุการณฉุกเฉิน 

ไดรับการจัดการเรียบรอยแลว 

การประสานงานกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ 
 1.  การประสานงานกับชุมชน 
 ศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉินของ ปตท. จะเปนศูนยกลางในการแจงเหตุและประสานงานกับหัวหนาชุมชนในพื้นที่เกิดเหตุ 
และพื้นที่ใกลเคียงหลังจากที่หัวหนาชุมชนไดรับแจงเหตุแลว สิ่งที่ตองปฏิบัติ คือ  
      -  แจงใหลูกบานทราบเหตุ เพื่อเตรียมการอพยพและ   ระงับการกอประกายไฟในทันที 
      -  กำหนดจุดรับขาวสารและขอมูลจากศูนยควบคุมเหตุ   ฉุกเฉินของ ปตท.  
      -  เมื่อไดรับแจงอพยพใหหัวหนาชุมชนเปนผูพิจารณาอพยพลูกบานไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย 
 2.  การประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ
 ศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉินของ ปตท. เปนผูประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
      -  หนวยงานบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
      -  สำนักงานเขตในพื้นที่  
      -  สถานีตำรวจในพื้นที่ 
      -  โรงพยาบาลที่อยูใกลจุดที่เกิดเหตุ เปนตน  



à¡Ô´àËµØ©Ø¡à©Ô¹µÔ´µ‹Í â·Ã. 1540                      

    ออกจากบริเวณท่ีกาซฯร่ัว ไปอยูทางเหนือลมโดยทันที

  หามทำใหเกิดประกายไฟหรือความรอน ซ่ึงเปนสาเหตุใหกาซฯ ลุกติดไฟ 
                รวมท้ังการติดเคร่ืองยนต

  โทรศัพทแจง ปตท. และลักษณะการร่ัวของกาซฯ ท่ีพบเห็นอยางละเอียด
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