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มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
4.1 บทนํา
การดําเนินโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติของบริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรื อ ปตท. ในเขตพื ้นที่รับผิดชอบ
ของ ปท.1 มีโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ที่ต้องจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) ทั้งหมด 13 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ ซึ่ง ปตท. ได้ ดําเนินการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) พร้ อมทั้งรวบรวมข้ อมูล เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่ ปตท. ได้ ดําเนินการ เพื่ อนํ ามาใช้ ในการจัดทํารายงานฯ เนื่ องจากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมของแต่ละโครงการท่อส่งก๊ าซฯ มีรายละเอียดของเงื่อนไขใน การปฏิบตั ิตามมาตรการฯ ที่มีกิจกรรมการ
ดําเนินงานสอดคล้ องหรื อคล้ ายคลึง ประกอบกับการดําเนินการตามมาตรการฯ ของโครงการท่อส่งก๊ าซฯ (ระยะ
ดําเนินการ) ทั้ง 13 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ อยู่ในความรับผิดชอบของ ปท.1 โดยมีมาตรการแบ่งตามด้ านต่างๆ ที่ต้อง
ดําเนินการติดตามตรวจสอบ ดังนี ้
1) โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท เวลโกรกลาส อินดัสตรี ย์ จํากัด รวม 1 ประเด็น คือ
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2) โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท ควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จํากัด รวม 1 ประเด็น คือ
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท พ้ อตเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด รวม 1 ประเด็น คือ
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4) โครงการระบบท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ ้วของบริ ษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์
จํากัด รวม 1 ประเด็น คือ
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ จากสถานีควบคุมก๊ าซที่ WN-2 อําเภอบางปะกง จังหวัฉะเชิงเทรา ถึง
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รวม 2 ประเด็น คือ
 การใช้ ที่ดนิ
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังกลุม่ ลูกค้ าบริ เวณแนวท่อฯ บริ ษัท ควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จํากัด ถนนสุ
วินทวงศ์ รวม 1 ประเด็น คือ
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

7) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติอลั ฟา-สุวินทวงศ์ รวม 2 ประเด็น คือ
 เศรษฐกิจ-สังคม
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) รวม 1 ประเด็น คือ
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าและไอนํ ้าเพื่ออุตสาหกรรม ของบริ ษัท อมตะ เพาเวอร์ จํากัด รวม
1 ประเด็น คือ
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าไทยเนชัน่ แนล พาวเวอร์ 2 ของบริ ษัท ไทย เนชัน่ แนล พาวเวอร์
จํากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด(โรงงาน 2)) รวม 2 ประเด็น คือ
 เศรษฐกิจ-สังคม
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท จีเอ็มพี แพ็คเกจจิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เอเชียแปซิฟิก กลาส จํากัด
(ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็น บริ ษัท นําชัยพัฒนา แพ็คเกจจิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จํากัด) รวม 1
ประเด็น คือ
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จํากัด รวม 1 ประเด็น คือ
 ด้ านสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13) โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ เส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53 รวม 2 ประเด็น คือ
 ด้ านสังคม และการมีสว่ นร่วมของประชาชน
 ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สําหรับโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังโครงการท่อส่งก๊ าซบ่อวิน จังหวัดชลุบรี ของบริ ษัท บ่อวินพาว
เวอร์ จํากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด) และโครงการระบบท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติและสถานี
ควบคุมความดันก๊ าซ ของ บริ ษัท ตะวัน เนชั่นแนลพาวเวอร์ จํากัด (ปั จจุบันเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11
จํากัด (โรงงาน 1)) ไม่ได้ กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ในระยะดําเนินการ แต่อย่างใด

4.2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนิ นการ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) ที่ ปตท. ต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของระบบท่ อส่งก๊ าซธรรมชาติ ที่ เปิ ดดํ าเนิ นการที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบของ ปท.1 ที่ ต้องดําเนินการติดตามตรวจสอบรวม 13 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ ดังสรุ ปผลการปฏิ บัติตาม
มาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2562 ใน ตารางที่ 4.2-1-1 ถึง ตารางที่ 4.2-1-13
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มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-1 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการวางท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ ไปยังบริษัท เวลโกรกลาส อินดัสตรี ย์ จํากัด
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1 ครัง้ /ปี
1 ครัง้ /ปี ตลอดระยะ
ดําเนินการ




3. บันทึกการรั่วไหลของก๊ าซเหตุฉุกเฉินที่ ในบริ เ วณ Right-of-way ตลอดระยะดําเนินการ
เกิ ด ขึ น้ พร้ อมทัง้ สาเหตุวิ ธี ก ารแก้ ไข ของแนวท่อจ่ายก๊ าซ
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ



1. ตรวจสุขภาพทัว่ ไป รวมถึงเอ็กซเรย์ปอด พนักงานทุกคน
2. ตรวจสอบการได้ ยิน
พนักงานซ่อมบํารุงท่อ

- การตรวจสุข ภาพประจํ า ปี ของพนัก งาน ปท. 1 นัน้

พบว่ า ทางบริ ษั ท ปตท. จํ า กัด ได้ จัด ให้ มี ก ารตรวจ
สุขภาพทั่วไป เป็ นสวัสดิการของพนักงานและตรวจ
ตามปั จจัยเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 ทาง บริ ษัท
ปตท.ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปท.1 ใน
วั น ที่ 13 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ดั ง
ภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจฯ จะรายงานในรอบ
ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ดังภาคผนวก ฐ-2
- เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการรั่วไหลของ
ท่ อส่ งก๊ าซฯ โดยอธิ บายถึ งสาเหตุ วิ ธี การแก้ ไข และ
ความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
สําหรั บในปี 2562 พบว่า สถิ ติการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
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มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-2 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการวางท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริษัทควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปรดักท์ ส จํากัด
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปั ญหา/
อุปสรรค

- การตรวจสุข ภาพประจํ า ปี ของพนัก งาน ปท. 1 นัน้

ไม่มี

ไม่ ปฏิบัติ

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ตรวจสุขภาพทัว่ ไป รวมถึงเอ็กซเรย์ปอด พนักงานทุกคน
2. ตรวจสอบการได้ ยิน

พนักงานซ่อมบํารุงท่อ

3. บันทึกการรั่วไหลของก๊ าซเหตุฉุกเฉินที่ ในบริ เวณ Right-of-way
เกิ ด ขึ น้ พร้ อมทัง้ สาเหตุวิ ธี ก ารแก้ ไข ของแนวท่อจ่ายก๊ าซ
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ

1 ครัง้ /ปี



1 ครัง้ /ปี ตลอดระยะ
ดําเนินการ



ตลอดระยะดําเนินการ



พบว่ า ทางบริ ษั ท ปตท. จํ า กัด ได้ จัด ให้ มี ก ารตรวจ
สุขภาพทั่วไป เป็ นสวัสดิการของพนักงานและตรวจ
ตามปั จจัยเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 ทาง บริ ษัท
ปตท.ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปท.1 ใน
วั น ที่ 13 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ดั ง
ภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจฯ จะรายงานในรอบ
ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ดังภาคผนวก ฐ-2
- เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการรั่วไหลของ
ท่ อส่ งก๊ าซฯ โดยอธิ บายถึ งสาเหตุ วิ ธี การแก้ ไข และ
ความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
สําหรั บในปี 2562 พบว่า สถิ ติการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ

ไม่มี

ไม่มี

4-4

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-3 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการวางท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริษัท พ้ อตเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปั ญหา/
อุปสรรค

- การตรวจสุข ภาพประจํ า ปี ของพนัก งาน ปท. 1 นัน้

ไม่มี

ไม่ ปฏิบัติ

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


1.1 ตรวจสุขภาพทั่วไป รวมถึงเอ็กซเรย์ พนักงานทุกคน
ปอด
1.2 ตรวจสอบการได้ ยิน
พนักงานซ่อมบํารุงท่อ

1 ครัง้ /ปี
1 ครัง้ /ปี ตลอดระยะ
ดําเนินการ



1.3 บันทึกการรั่วไหลของก๊ าซเหตุฉุกเฉิน ในบริ เวณ Right-of-way
ที่เกิดขึ ้น พร้ อมทัง้ สาเหตุวิธีการแก้ ไข ของแนวท่อจ่ายก๊ าซ
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ

ตลอดระยะดําเนินการ



พบว่ า ทางบริ ษั ท ปตท. จํ า กัด ได้ จัด ให้ มี ก ารตรวจ
สุขภาพทั่วไป เป็ นสวัสดิการของพนักงานและตรวจ
ตามปั จจัยเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 ทาง บริ ษัท
ปตท.ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปท.1 ใน
วั น ที่ 13 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ดั ง
ภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจฯ จะรายงานในรอบ
ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ดังภาคผนวก ฐ-2
- เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการรั่วไหลของ
ท่ อส่ งก๊ าซฯ โดยอธิ บายถึ งสาเหตุ วิ ธี การแก้ ไข และ
ความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
สําหรั บในปี 2562 พบว่า สถิ ติการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ

ไม่มี

ไม่มี

4-5

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-4 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการระบบท่ อขนส่ งก๊ าซธรรมชาติ ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง 12 นิว้ ของบริษัทแหลมฉบัง เพาเวอร์ จํากัด
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปั ญหา/
อุปสรรค

- การตรวจสุข ภาพประจํ า ปี ของพนัก งาน ปท. 1 นัน้

ไม่มี

ไม่ ปฏิบัติ

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ตรวจสอบการได้ ยิน

พนักงานซ่อมบํารุงท่อ

1 ครัง้ /ปี
ตลอดระยะดําเนินการ



พบว่ า ทางบริ ษั ท ปตท. จํ า กัด ได้ จัด ให้ มี ก ารตรวจ
สุขภาพทั่วไป เป็ นสวัสดิการของพนักงานและตรวจ
ตามปั จจัยเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 ทาง บริ ษัท
ปตท.ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปท.1 ใน
วั น ที่ 13 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ดั ง
ภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจฯ จะรายงานในรอบ
ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ดังภาคผนวก ฐ-2

4-6

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-5 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊ าซที่ WN-2 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมบางบ่ อ จังหวัดสมุทรปราการ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

1. การใช้ ท่ ดี นิ
ทุกเดือนตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ



- มีการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงการรุ กลํ ้า
ที่ดินโดยรอบ ROW ตลอดแนวท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ โดย
การใช้ รถยนต์สํารวจ (Vehicle Patrolling) ตามแผนและ
ผลการดํ าเนิ นงาน Pipeline Preventive Maintenance
Action Plan ประจําปี 2562 ดังภาคผนวก ฌ-2 และ
ภาคผนวก ฌ-3

ไม่มี

2.1 บันทึกการรั่วไหลของก๊ าซเหตุฉุกเฉิน ในบริ เวณ Right-of-way
ที่เกิดขึ ้น พร้ อมทัง้ สาเหตุวิธีการแก้ ไข ของแนวท่อจ่ายก๊ าซ
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ

ตลอดระยะดําเนินการ



ไม่มี

2.2 การเจ็ บ ป่ วยและการบาดเจ็ บ ของ หน่วยปฐมพยาบาล
พนักงานเนื่องมาจากการทํางาน
เบื ้องต้ น

ตลอดระยะดําเนินการ



- เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการรั่วไหลของ
ท่ อส่ งก๊ าซฯ โดยอธิ บายถึ งสาเหตุ วิ ธี การแก้ ไข และ
ความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
สําหรั บในปี 2562 พบว่า สถิ ติการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ
- มี ก ารบัน ทึ ก ชั่ว โมงการทํ า งานอย่ า งปลอดภัย ของ
เจ้ าหน้ าที่/พนักงานของ ปท.1 อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ดังภาคผนวก ฎ

1.1 การเปลี่ ย นแปลงสภาพการใช้ ที่ ดิน ตลอดแนวท่อส่งก๊ าซจาก
ตามแนวท่อก๊ าซ
สถานีควบคุมก๊ าซ WN-2
ถึงโรงไฟฟ้าบางบ่อ

2. ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไม่มี

4-7

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-5 (ต่ อ)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

2. ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่ อ)
2.3 บันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุและการ พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
แก้ ไข

ตลอดระยะดําเนินการ



2.4 การฝึ กซ้ อมตามแผนปฏิบตั ิการ

อย่างน้ อยปี ละ1 ครัง้
ตลอดระยะดําเนินการ



พื ้นที่โครงการ

- จากการตรวจสอบสถิ ติ ก ารเกิ ด เหตุฉุ ก เฉิ น ในพื น้ ที่
รับผิดชอบของ ปท.1 มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ดังภาคผนวก ฏ
- สายงานระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซฯ ได้ จั ด ทํ า ขั น้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงาน (Procedure) เกี่ยวกับการระงับเหตุฉกุ เฉิน
ดังภาคผนวก ญ-1 โดยในปี 2562 ปท.1 มีการฝึ กซ้ อม
แผนฉุกเฉินในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดังภาคผนวก
ญ-6 และผลการซ้ อมแผนฯ จะรายงานในรอบถัดไป
(กรกฎาคม-ธันวาค 2562) ดังภาคผนวก ญ-7 นอกจากนี ้
ยังได้ จัดทําคู่มือระงับเหตุฉุกเฉิ น ดังภาคผนวก ญ-4
และภาคผนวก ญ-5

ไม่มี

ไม่มี

4-8

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-6 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้ าบริเวณแนวท่ อฯ บริษัท ควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปรดักท์ ส จํากัด ถนนสุวนิ ทวงศ์
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. บันทึกการรั่วไหลของก๊ าซเหตุฉุกเฉินที่ ในบริ เวณ Right-of-way
เกิ ด ขึ น้ พร้ อมทัง้ สาเหตุวิ ธี ก ารแก้ ไข ของแนวท่อจ่ายก๊ าซ
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ

ตลอดระยะดําเนินการ



- เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการรั่วไหลของ
ท่ อส่ งก๊ าซฯ โดยอธิ บายถึ งสาเหตุ วิ ธี การแก้ ไข และ
ความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
สําหรั บในปี 2562 พบว่า สถิ ติการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ

ไม่มี

4-9

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-7 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาตอัลฟ่ า-สุวนิ ทวงศ์
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

1. เศรษฐกิจ-สังคม
1.1 การสํารวจทัศนคติกลุม่ เป้าหมาย

ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ นรั ศ มี 400 1 ครัง้ /ปี ในระยะ1 ปี หลังการ
เมตรจากแนวท่อก๊ าซ
ดําเนินการจ่ายก๊ าซฯ



- เนื่ องจากโครงการท่อส่งก๊ าซฯ ไปยังอัลฟา-สุวินทวงศ์
เปิ ดดําเนินการเมื่อปี 2557 ได้ ดําเนินการสํารวจทัศนคติ
ประชาชนที่อยู่ในรัศมี 400 เมตรจากแนวท่อก๊ าซฯ เมื่อ
วันที่ 30 มิ ถุนายน 2557 จํ านวน 45 ตัวอย่ าง ผลการ
สํารวจทัศนคติของประชาชน เสนอในเล่มเดือนมกราคมมิถนุ ายน 2557 แล้ ว

ไม่มี



- การตรวจสุข ภาพประจํ า ปี ของพนัก งาน ปท. 1 นัน้

ไม่มี

2. ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.1 ตรวจสุขภาพทั่วไป รวมถึงเอ็กซเรย์ พนักงานทุกคน
ปอด

1 ครัง้ /ปี

พบว่ า ทางบริ ษั ท ปตท. จํ า กัด ได้ จัด ให้ มี ก ารตรวจ
สุขภาพทั่วไป เป็ นสวัสดิการของพนักงานและตรวจ
ตามปั จจัยเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 ทาง บริ ษัท
ปตท.ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปท.1 ใน
วั น ที่ 13 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ดั ง
ภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจฯ จะรายงานในรอบ
ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ดังภาคผนวก ฐ-2
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มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-7 (ต่ อ)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

2. ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่ อ)
2.2 บันทึกการรั่วไหลของก๊ าซเหตุฉุกเฉิน ในบริ เ วณ Right-of-way ตลอดระยะดําเนินการ
ที่เกิดขึ ้น พร้ อมทัง้ สาเหตุวิธีการแก้ ไข ของแนวท่อจ่ายก๊ าซ
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ



2.3 การเจ็ บ ป่ วยและการบาดเจ็ บ ของ หน่วยปฐมพยาบาล
พนักงานเนื่องมาจากการทํางาน
เบื ้องต้ น

ตลอดระยะดําเนินการ



2.4 บันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุและการ พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
แก้ ไข

ตลอดระยะดําเนินการ



- เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการรั่วไหลของ
ท่ อส่ งก๊ าซฯ โดยอธิ บายถึ งสาเหตุ วิ ธี การแก้ ไข และ
ความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
สําหรั บในปี 2562 พบว่า สถิ ติการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ
- มี ก ารบัน ทึ ก ชั่ว โมงการทํ า งานอย่ า งปลอดภัย ของ
เจ้ าหน้ าที่/พนักงานของ ปท.1 อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ดังภาคผนวก ฎ
- จากการตรวจสอบสถิ ติ ก ารเกิ ด เหตุฉุ ก เฉิ น ในพื น้ ที่
รับผิดชอบของ ปท.1 มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ดังภาคผนวก ฏ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-8 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ตรวจสุขภาพทัว่ ไป รวมถึงเอ็กซเรย์ปอด พนักงานทุกคน
2. ตรวจสอบการได้ ยิน
พนักงานซ่อมบํารุงท่อ

1 ครัง้ /ปี
1 ครัง้ /ปี ตลอดระยะ
ดําเนินการ




3. บันทึกการรั่วไหลของก๊ าซเหตุฉุกเฉินที่ ในบริ เวณ Right-of-way
เกิ ด ขึ น้ พร้ อมทัง้ สาเหตุวิ ธี ก ารแก้ ไข ของแนวท่อจ่ายก๊ าซ
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ

ตลอดระยะดําเนินการ



4. การเจ็ บ ป่ วยและการบาดเจ็ บ ของ หน่วยปฐมพยาบาล
พนักงานเนื่องมาจากการทํางาน
เบื ้องต้ น

ตลอดระยะดําเนินการ



- การตรวจสุข ภาพประจํ า ปี ของพนัก งาน ปท. 1 นัน้

พบว่ า ทางบริ ษั ท ปตท. จํ า กัด ได้ จัด ให้ มี ก ารตรวจ
สุขภาพทั่วไป เป็ นสวัสดิการของพนักงานและตรวจ
ตามปั จจัยเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 ทาง บริ ษัท
ปตท.ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปท.1 ใน
วั น ที่ 13 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ดั ง
ภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจฯ จะรายงานในรอบ
ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ดังภาคผนวก ฐ-2
- เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการรั่วไหลของ
ท่ อส่ งก๊ าซฯ โดยอธิ บายถึ งสาเหตุ วิ ธี การแก้ ไข และ
ความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
สําหรั บในปี 2562 พบว่า สถิ ติการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ
- มี ก ารบัน ทึ ก ชั่ว โมงการทํ า งานอย่ า งปลอดภัย ของ
เจ้ าหน้ าที่/พนักงานของ ปท.1 อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ดังภาคผนวก ฎ

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-8 (ต่ อ)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่ อ)
5. บัน ทึ ก สถิ ติ ก ารเกิ ด อุบัติ เ หตุแ ละการ พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
แก้ ไข

ตลอดระยะดําเนินการ



6. การฝึ กซ้ อมตามแผนปฏิบตั ิการ

อย่างน้ อยปี ละ1 ครัง้
ตลอดระยะดําเนินการ



พื ้นที่โครงการ

- จากการตรวจสอบสถิ ติ ก ารเกิ ด เหตุฉุ ก เฉิ น ในพื น้ ที่
รับผิดชอบของ ปท.1 มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ดังภาคผนวก ฏ
- สายงานระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซฯ ได้ จั ด ทํ า ขั น้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงาน (Procedure) เกี่ยวกับการระงับเหตุฉกุ เฉิน
ดังภาคผนวก ญ-1 โดยในปี 2562 ปท.1 มีการฝึ กซ้ อม
แผนฉุกเฉินในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดังภาคผนวก
ญ-6 และผลการซ้ อมแผนฯ จะรายงานในรอบถัดไป
(กรกฎาคม-ธันวาค 2562) ดังภาคผนวก ญ-7 นอกจากนี ้
ยังได้ จัดทําคู่มือระงับเหตุฉุกเฉิ น ดังภาคผนวก ญ-4
และภาคผนวก ญ-5

ไม่มี

ไม่มี
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มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-9 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าและไอนํา้ เพื่ออุตสาหกรรม ของบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จํากัด
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. บันทึกการรั่วไหลของก๊ าซเหตุฉุกเฉินที่ ในบริ เวณ Right-of-way
เกิ ด ขึ น้ พร้ อมทัง้ สาเหตุวิ ธี ก ารแก้ ไข ของแนวท่อจ่ายก๊ าซ
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ

ตลอดระยะดําเนินการ



2. การเจ็ บ ป่ วยและการบาดเจ็ บ ของ หน่วยปฐมพยาบาล
พนักงานเนื่องมาจากการทํางาน
เบื ้องต้ น

ตลอดระยะดําเนินการ



3. บัน ทึ ก สถิ ติ ก ารเกิ ด อุบัติ เ หตุแ ละการ พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
แก้ ไข

ตลอดระยะดําเนินการ



- เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการรั่วไหลของ
ท่ อส่ งก๊ าซฯ โดยอธิ บายถึ งสาเหตุ วิ ธี การแก้ ไข และ
ความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
สําหรั บในปี 2562 พบว่า สถิ ติการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ
- มี ก ารบัน ทึ ก ชั่ว โมงการทํ า งานอย่ า งปลอดภัย ของ
เจ้ าหน้ าที่/พนักงานของ ปท.1 อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ดังภาคผนวก ฎ
- จากการตรวจสอบสถิ ติ ก ารเกิ ด เหตุฉุ ก เฉิ น ในพื น้ ที่
รับผิดชอบของ ปท.1 มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ดังภาคผนวก ฏ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-10 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 ของบริษัทไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จํากัด
(ปั จจุบันเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด(โรงงาน 2))
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

1. เศรษฐกิจ-สังคม
1.2 การสํารวจทัศนคติกลุม่ เป้าหมาย

ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ นรั ศ มี 300 1 ครัง้ /ปี ในระยะ1 ปี หลังการ
เมตรจากแนวท่อก๊ าซ
ดําเนินการจ่ายก๊ าซฯ



- เนื่องจากโครงการท่อส่งก๊ าซฯ ไปโรงไฟฟ้าไทยเนชัน่ แนล
พาวเวอร์ 2 ของบริ ษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จํากัด
(ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
(โรงงาน 2)) เปิ ดดําเนิ นการเมื่อปี 2555 ได้ ดําเนิ นการ
สํารวจทัศนคติประชาชนที่อยู่ในรัศมี 300 เมตรจากแนว
ท่อก๊ าซฯ เมื่อวันที่ 22-24 มิถนุ ายน และวันที่ 4-5,10-11
กรกฎาคม 2556 และได้ นํ า เสนอผลการสํ า รวจใน
รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ ฉบั บ เดื อ น
มกราคม-มิถนุ ายน 2556 แล้ ว

ไม่มี

- มี ก ารบัน ทึ ก ชั่ว โมงการทํ า งานอย่ า งปลอดภัย ของ
เจ้ าหน้ าที่/พนักงานของ ปท.1 อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ดังภาคผนวก ฎ
- จากการตรวจสอบสถิ ติ ก ารเกิ ด เหตุฉุ ก เฉิ น ในพื น้ ที่
รับผิดชอบของ ปท.1 มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ดังภาคผนวก ฏ

ไม่มี

2. ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.1 การเจ็ บ ป่ วยและการบาดเจ็ บ ของ หน่วยปฐมพยาบาล
พนักงานเนื่องมาจากการทํางาน
เบื ้องต้ น

ตลอดระยะดําเนินการ



2.2 บันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุและการ พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
แก้ ไข

ตลอดระยะดําเนินการ



ไม่มี

4-15

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-11 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริษัท จีเอ็มพี แพ็คเกจจิง้ จํากัด และบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาสจํากัด
(ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท นําชัยพัฒนา แพ็คเกจจิง้ จํากัดและบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จํากัด)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปั ญหา/
อุปสรรค

- การตรวจสุข ภาพประจํ า ปี ของพนัก งาน ปท. 1 นัน้

ไม่มี

ไม่ ปฏิบัติ

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ตรวจสุขภาพทัว่ ไป รวมถึงเอ็กซเรย์ปอด พนักงานทุกคน

2. บันทึกการรั่วไหลของก๊ าซเหตุฉุกเฉินที่ ในบริ เวณ Right-of-way
เกิ ด ขึ น้ พร้ อมทัง้ สาเหตุวิ ธี ก ารแก้ ไข ของแนวท่อจ่ายก๊ าซ
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ

1 ครัง้ /ปี

ตลอดระยะดําเนินการ





พบว่ า ทางบริ ษั ท ปตท. จํ า กัด ได้ จัด ให้ มี ก ารตรวจ
สุขภาพทั่วไป เป็ นสวัสดิการของพนักงานและตรวจ
ตามปั จจัยเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 ทาง บริ ษัท
ปตท.ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปท.1 ใน
วั น ที่ 13 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ดั ง
ภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจฯ จะรายงานในรอบ
ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ดังภาคผนวก ฐ-2
- เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการรั่วไหลของ
ท่ อส่ งก๊ าซฯ โดยอธิ บายถึ งสาเหตุ วิ ธี การแก้ ไข และ
ความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
สําหรั บในปี 2562 พบว่า สถิ ติการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ

ไม่มี

4-16

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-11 (ต่ อ)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่ อ)
3. การเจ็ บ ป่ วยและการบาดเจ็ บ ของ หน่วยปฐมพยาบาล
พนักงานเนื่องมาจากการทํางาน
เบื ้องต้ น

ตลอดระยะดําเนินการ



4. บัน ทึ ก สถิ ติ ก ารเกิ ด อุบัติ เ หตุแ ละการ พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
แก้ ไข

ตลอดระยะดําเนินการ



- มี ก ารบัน ทึ ก ชั่ว โมงการทํ า งานอย่ า งปลอดภัย ของ
เจ้ าหน้ าที่/พนักงานของ ปท.1 อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ดังภาคผนวก ฎ
- จากการตรวจสอบสถิ ติ ก ารเกิ ด เหตุฉุ ก เฉิ น ในพื น้ ที่
รับผิดชอบของ ปท.1 มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ดังภาคผนวก ฏ

ไม่มี

ไม่มี

4-17

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-12 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริษัท สุเพิร์บ พาวเวอร์ จํากัด
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปั ญหา/
อุปสรรค

- การตรวจสุข ภาพประจํ า ปี ของพนัก งาน ปท. 1 นัน้

ไม่มี

ไม่ ปฏิบัติ

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ตรวจสุขภาพทัว่ ไป รวมถึงเอ็กซเรย์ปอด พนักงานทุกคน

1 ครัง้ /ปี



2. บันทึกการรั่วไหลของก๊ าซเหตุฉุกเฉินที่ ในบริ เวณ Right-of-way
เกิ ด ขึ น้ พร้ อมทัง้ สาเหตุวิ ธี ก ารแก้ ไข ของแนวท่อจ่ายก๊ าซ
ผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ

ตลอดระยะดําเนินการ



3. การเจ็ บ ป่ วยและการบาดเจ็ บ ของ หน่วยปฐมพยาบาล
พนักงานเนื่องมาจากการทํางาน
เบื ้องต้ น

ตลอดระยะดําเนินการ



พบว่ า ทางบริ ษั ท ปตท. จํ า กัด ได้ จัด ให้ มี ก ารตรวจ
สุขภาพทั่วไป เป็ นสวัสดิการของพนักงานและตรวจ
ตามปั จจัยเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 ทาง บริ ษัท
ปตท.ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปท.1 ใน
วั น ที่ 13 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ดั ง
ภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจฯ จะรายงานในรอบ
ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ดังภาคผนวก ฐ-2
- เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการรั่วไหลของ
ท่ อส่ งก๊ าซฯ โดยอธิ บายถึ งสาเหตุ วิ ธี การแก้ ไข และ
ความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
สําหรั บในปี 2562 พบว่า สถิ ติการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ
- มี ก ารบัน ทึ ก ชั่ว โมงการทํ า งานอย่ า งปลอดภัย ของ
เจ้ าหน้ าที่/พนักงานของ ปท.1 อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ดังภาคผนวก ฎ

ไม่มี

ไม่มี

4-18

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-12 (ต่ อ)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่ อ)
4. บัน ทึ ก สถิ ติ ก ารเกิ ด อุบัติ เ หตุแ ละการ พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
แก้ ไข

ตลอดระยะดําเนินการ



- จากการตรวจสอบสถิ ติ ก ารเกิ ด เหตุฉุ ก เฉิ น ในพื น้ ที่
รับผิดชอบของ ปท.1 มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ดังภาคผนวก ฏ

ไม่มี

4-19

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-13 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติในพืน้ ที่รับผิดชอบของส่ วนปฏิบัตกิ ารระบบท่ อเขต 1
โครงการท่ อเชื่อมระบบท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ เส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ไม่ ปฏิบัติ

ปั ญหา/
อุปสรรค

1. ด้ านสังคมและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
หน่วยงานราชการ ผู้นํา
ชุมชน ประชาชน สถาน
ประกอบการ/ร้ านค้ า
ในระยะรัศมี 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนววางท่อฯ

1 ครัง้ ในปี แรกที่เปิ ด
ดําเนินการ และทุก 5 ปี
ตลอดระยะเวลาดําเนิน



- โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ เส้ นที่ 1 จาก
KP47 ถึง KP53 ได้ ดําเนินการสํารวจทัศนคติประชาชนที่
อยู่ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนววางท่อก๊ าซฯ ซึง่ จะ
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในปี 2563

ไม่มี

- สถิติอบุ ตั ิเหตุการรั่วไหลของก๊ าซ และ
เหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ ้น

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ
โครงการ

- เดือนละ 1 ครัง้



ไม่มี

- สถิติการบาดเจ็บป่ วย และการ
บาดเจ็บในระหว่างการปฏิบตั ิงาน

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ
โครงการ

- เดือนละ 1 ครัง้



- เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการรั่วไหลของ
ท่ อส่ งก๊ าซฯ โดยอธิ บายถึ งสาเหตุ วิ ธี การแก้ ไข และ
ความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
สําหรั บในปี 2562 พบว่า สถิ ติการเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อ
เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ
ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ
- มี ก ารบัน ทึ ก ชั่ว โมงการทํ า งานอย่ า งปลอดภัย ของ
เจ้ าหน้ าที่/พนักงานของ ปท.1 อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ดังภาคผนวก ฎ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการ เช่น ความเข้ าใจใน
โครงการ ความมั่ น ใจต่ อ ระบบความ
ปลอดภัย ผลกระทบที่ได้ รับและการแก้ ไข
ปั ญหาจากโครงการ เป็ นต้ น
2. ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไม่มี
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มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2562

ตารางที่ 4.2-1-13 (ต่ อ)
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

สถานที่ดาํ เนินการ

ระยะเวลา/ความถี่

การปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปั ญหา/
อุปสรรค

- การตรวจสุข ภาพประจํ า ปี ของพนัก งาน ปท. 1 นัน้

ไม่มี

ไม่ ปฏิบัติ

ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่ อ)
- สุขภาพของพนักงาน

พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน

ตลอดระยะดําเนินการ



พบว่ า ทางบริ ษั ท ปตท. จํ า กัด ได้ จัด ให้ มี ก ารตรวจ
สุขภาพทั่วไป เป็ นสวัสดิการของพนักงานและตรวจ
ตามปั จจัยเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 ทาง บริ ษัท
ปตท.ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปท.1 ใน
วั น ที่ 13 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ดั ง
ภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจฯ จะรายงานในรอบ
ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) ดังภาคผนวก ฐ-2
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โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อ เขต 1 ปี พ.ศ. 2562

มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

4.3 ผลการตรวจสุ ขภาพของพนั กงานที่ปฏิบั ติงานในส่ วนปฏิ บัติการระบบท่ อเขต 1 (ปท.1)
ประจําปี 2562
การตรวจสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานใน ปท. 1 ได้ มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี 2562 ในช่วง
วันที่ 13 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 แสดงดัง ภาคผนวก ฐ

4.4 สรุ ปผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(ระยะดําเนินการ)
จากการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของ ปท.1 ที่ต้องจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดํา
เนินการ) จํานวน 13 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ พบว่า ทาง ปท.1 ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) รายละเอี ยดดัง ตารางที่ 4.2-1-1 ถึง ตารางที่ 4.2-1-13 ทั้งนี ้ สามารถ
สรุปผลการ ศึกษาและประเด็นสําคัญที่ ปตท. ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ได้ ดงั นี ้
1) ด้ านการใช้ ท่ ดี นิ
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ จากสถานี ควบคุ มก๊ าชธรรมชาติ ท่ ี WN-2 อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมบางบ่ อ จังหวัดสมุทรปราการ
จากผลการดําเนินการของ ปท.1 พบว่า ระบบท่อส่งธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊ าชธรรมชาติที่วงั น้ อย 2
ถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมบางบ่อ ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านการใช้ ที่ดิน
อย่างครบถ้ วนและมีประสิทธิภาพ โดยได้ มีการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงการตรวจสอบการรุ กลํ ้าเขตวาง
ระบบท่อเป็ นประจําตามแผนการดําเนินงานประจําปี ตลอดจนได้ ทําการติดตั้งป้ายเตือนตลอดแนวท่อส่งก๊ าซฯ
2) ด้ านเศรษฐกิจ-สังคม
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติอัลฟา-สุวนิ ทวงศ์
มาตรการกําหนดให้ โครงการ ทําการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน ในระยะ 1 ปี หลัง
การดํ า เนิ น การจ่ า ยก๊ าซฯ ซึ่ ง ทางโครงการได้ดํ า เนิ น การสํ า รวจทั ศ นคติ ป ระชนชนที่ อ ยู่ ใ นรั ศ มี 400 เมตร
จากแนวท่อก๊ าซ เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 จํานวน 45 ตัวอย่าง และได้ นําเสนอผลการสํารวจในรายงานผลการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการ ฉบับเดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2557 แล้ ว
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 ของบริษัท ไทย เนชั่น
แนล พาวเวอร์ จํากัด (ปั จจุบันเปลี่ยนชื่อเป็ นโกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด (โรงงาน 2))
มาตรการกําหนดให้ โครงการ ทําการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน ในระยะ 1 ปี หลัง
การดํ า เนิ น การจ่ า ยก๊ าซฯ ซึ่ งทางโครงการได้ ดํ าเนิ น การสํ ารวจทัศ นคติ ของผู้นํ าชุ ม ชน และหัวหน้ าครั วเรื อ น
หรื อผู้แทนครัวเรื อน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ระหว่างวันที่ 22-24 มิถนุ ายน และวันที่ 4-5,10-11 กรกฎาคม
2556 และได้ นําเสนอผลการสํารวจในรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการ ฉบับเดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2556 แล้ ว
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มกราคม-มิถนุ ายน 2562
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

โครงการท่ อเชื่อมระบบท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ เส้ นที่ 1 จาก KP47
มาตรการกําหนดให้ โครงการ ทําการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน ในระยะ 1 ปี แรก
ของการดําเนินการจ่ายก๊ าซฯ ซึง่ ทางโครงการจะดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในปี 2563
3) ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากผลการดําเนินการของ ปท. 1 พบว่า โดยส่วนใหญ่ ทั้ง 13 โครงการท่อส่งก๊ าซฯได้ ปฏิ บัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ด้ านอาชี วอนามัยและความปลอดภัยอย่างครบถ้ วน และ
มีประสิทธิภาพ โดยได้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงระยะก่อสร้ างจนถึงปั จจุบนั
นอกจากนี ้ พบว่า จากการตรวจสอบสถิติการรั่วไหลของระบบขนส่งก๊ าซฯ ทางท่อในพื ้นที่รับผิดชอบ
ของ ปท.1 เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2562 มีการบันทึกสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ แสดงดัง ภาคผนวก ฏ
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