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บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาผลการปฏิ บัติต ามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2562 ของโครงการ
ท่ อ ส่ งก๊ าซธรรมชาติ ที่ อ ยู่ ในพื น้ ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของฝ่ ายปฏิ บั ติ ก ารระบบท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ ในพื น้ ที่
ความรับผิดชอบของส่วนปฏิบตั ิการระบบท่อเขต 1 จํานวน 15 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ สามารถสรุ ปผลการศึกษา
และข้ อ เสนอแนะจากการที่ ปตท. ได้ ป ฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ใ นรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้ อมได้ ดงั นี ้

5.1

การป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

5.1.1 สรุ ปผลการติดตามตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
จากการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะ
ดํ า เนิ น การ) ของโครงการท่ อ ส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ ใ นพื น้ ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ ปท. 1 จํ า นวน 15 โครงการ
ท่ อ ส่ ง ก๊ าซฯ ที่ ต้องจั ด ทํ า รายงานการติ ด ตามมาตรการป้ องกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม พบว่ า
ทางสายงานระบบท่อ ส่งก๊ าซฯ ได้ ป ฏิ บัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ ม
ที่ได้ กําหนดไว้ ดังตารางที่ 3.2-1-1 ถึง 3.2-1-15

5.1.2 ข้ อเสนอแนะ
จากสรุ ป เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดให้ ปตท. ต้ องปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ องกั น และแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) สําหรับโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของ ปท. 1 พบว่า มีบาง
มาตรการที่บริ ษัทที่ปรึกษาได้ เสนอแนะให้ มีการศึกษาทบทวนหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ ไข ทั้งนี ้ เพื่อให้ การดําเนินการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและ ปตท. โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ ดงั นี ้
1) มาตรการด้ านการใช้ ท่ ดี นิ
สําหรับมาตรการด้ านการใช้ ที่ดิน ในระยะดําเนินการ ของโครงการท่อส่งก๊ าซบ่อวิน จังหวัดชลบุรี
ของบริ ษัท บ่อวินเพาเวอร์ จํากัด (ปั จจุบันเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด) ที่มีเงื่อนไขกําหนดไว้ ว่า
“ความกว้ างของ ROW จะถูกจํากัด ให้ น้อยที่สดุ แต่ต้องเป็ นไปตามข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัยของการวาง
แนวท่ อ ก๊ าซ เพื่ อ ลดพื น้ ที่ ข องที่ ดิ น ที่ ต้ อ งการให้ น้ อ ยที่ สุด ” ทั้งนี ้ มาตรการฯ ดังกล่า ว ปตท. ได้ ป ฏิ บัติ ต าม
ข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในการประกาศเขตระบบท่อส่งก๊ าซ (Right of Way;
ROW) ตั้งแต่ในขันตอนการออกแบบวงท่
้
อส่งก๊ าซธรรมชาติอย่างครบถ้ วนแล้ ว จึงไม่จําเป็ นจะต้ องกําหนดไว้ ใน
ระยะดําเนินการระบบท่อส่งก๊ าซฯ อีกต่อไป
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2) มาตรการด้ านมลภาวะทางนํา้ การจัดการขยะประเภทของแข็งและขยะอันตราย เสียง
การคมนาคมขนส่ ง และการสาธารณสุข
มาตรการด้ านมลภาวะทางนํ า้ การจัด การขยะประเภทของแข็ ง และขยะอัน ตราย เสี ย ง การ
คมนาคมขนส่ง และการสาธารณสุขของโครงการท่อส่งก๊ าซบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ของบริ ษัท บ่อวินเพาเวอร์
(ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด) ประกอบด้ วย
(1) มาตรการด้ านมลภาวะทางนํ ้า: “คาดว่าการดํ าเนิ นงานของท่อก๊ าซบ่อวิ นจะไม่ส่งผลกระทบที ่
สําคัญต่อคุณภาพนํ้าและอุทกวิ ทยาของนํ้าผิ วดิ น”
(2) มาตรการด้ า นการจัด การขยะประเภทของแข็ งและขยะอัน ตราย: “ขยะที ่เกิ ด ขึ้ น จากการ
ดําเนิ นงานของท่อก๊ าซบ่อวิ นจะมี ปริ มาณน้อย อย่างไรก็ตาม ขยะเหล่านัน้ จะถูกจัดการและกํ าจัดตามมาตรการ
ทีไ่ ด้นําเสนอไว้ในบทก่อนหน้านี”้
(3) มาตรการด้ านเสียง: “คาดว่าจะไม่มีผลกระทบทางด้านเสี ยงจากการดํ าเนิ นงานของท่อก๊ าซ
บ่อวิ นในยามปกติ ”
(4) มาตรการด้ านการคมนาคมขนส่ง: “คาดว่าไม่จําเป็ นต้องมี มาตรการลดผลกระทบในช่วงการ
ขนส่งก๊ าซ นอกจากเจ้าของโครงการต้องเข้มงวดให้พนักงานปฏิ บตั ิ ตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัดและยานพาหนะ
ของบริ ษัทต้องได้รบั การดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี”
(5) มาตรการด้ านการสาธารณสุข: “คาดว่าจะไม่มีผลกระทบจากการดําเนิ นงานของท่อส่งก๊ าซใน
ด้านการสาธารณสุข ซึ่ งจะมี การอบรมในเรื ่องอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานในพืน้ ทีต่ ่างๆ”
ซึ่งมาตรการฯ ข้ างต้ น บริ ษัทที่ปรึ กษาพิจารณาเห็นว่าควรยกเลิกการติดตามตรวจสอบตาม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบด้ านมลภาวะทางนํ ้า ด้ านการจัดการขยะประเภทของแข็งและขยะอันตราย
ด้ านเสียง ด้ านการคมนาคมขนส่งและด้ านการสาธารณสุข เนื่องจากในช่วงเปิ ดดําเนินโครงการท่อส่งก๊ าซบ่อวิน
จังหวัดชลบุรี ของบริ ษัท บ่อวินเพาเวอร์ จํากัด ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดผลกระทบในประเด็นดังกล่าว
3) มาตรการด้ านคุณภาพอากาศ
มาตรการด้ า นคุณ ภาพอากาศของโครงการท่อ ส่งก๊ า ซบ่อ วิน จังหวัด ชลบุรี ของบริ ษั ท บ่อ วิน
เพาเวอร์ จํ ากัด (ปั จจุบันเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ ไอพีพี จํ ากัด) ในมาตรการ “การออกแบบท่อก๊ าซ การ
ดํ าเนิ นการและการบํ ารุงรักษาต้องมี มาตรการป้ องกันการรั่วไหลของก๊ าซธรรมชาติ ” ซึ่งมาตรการฯ ดังกล่าว ที่
ปรึ กษาพิจารณาว่าควรยกเลิกการติดตามตรวจสอบตามมาตรการนี ้ เนื่ องจากซํา้ ซ้ อนกับมาตรการติดตาม
ตรวจสอบที่อยูใ่ นมาตรการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ ปตท. ดําเนินการติดตามตรวจสอบอยูแ่ ล้ ว
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4) มาตรการด้ านดินและนํา้ ใต้ ดนิ
มาตรการด้ านดินและนํ า้ ใต้ ดิน ของโครงการท่อส่งก๊ าซบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ของบริ ษั ท บ่อวิน
เพาเวอร์ จํากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด) ในมาตรการ “จะทํ าการติ ดตัง้ Plug กัน้ นํ้ า
เพือ่ ป้ องกันไม่ให้แนวท่อกลายเป็ นทางระบายนํ้าใต้ดิน” ซึง่ มาตรการฯ ดังกล่าว ที่ปรึกษาพิจารณาว่าควรยกเลิก
การติดตามตรวจสอบตามมาตรการนี ้ เนื่องจากก๊ าซธรรมชาติโดยระบบท่อส่งก๊ าซฯ นั้นเป็ นการส่งก๊ าซฯ ภายใต้
สภาวะแรงดันสูง ซึง่ นํ ้าใต้ ดนิ ไม่สามารถซึมผ่านเข้ าสูร่ ะบบท่อส่งก๊ าซฯ ได้ ดังนั้น จึงไม่จําเป็ นต้ องทําการติดตาม
ตรวจสอบมาตรการดังกล่าว
ทั้งนี ้ สําหรับมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อมอื่นให้ คงมาตรการฯ และปฏิบตั ิตาม
มาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากพิจารณาเห็นว่ามาตรการ
ดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิและก่อให้ เกิดผลต่อการดําเนินงานของระบบท่อส่งก๊ าซฯ รวมทั้งเป็ นผลดี
ต่อสภาพสิง่ แวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงส่งผลดีตอ่ ชุมชนที่อยูใ่ กล้ เคียง เป็ นต้ น

5.2

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

5.2.1 สรุ ปผลการติดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
การปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในระยะดําเนินการ ของโครงการท่อ
ส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่ความรับผิดชอบของ ปท.1 จํานวน 13 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ พบว่า ทางสายงานระบบ
ท่อส่งก๊ าซฯ ได้ ปฏิ บัติตามเงื่อ นไขของมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ ได้ กําหนดไว้ ดั ง
ตารางที่ 4.2-1-1 ถึง 4.2-1-13

5.2.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการติดตามตรวจสอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) ของ
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติทั้ง 13 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ ข้ างต้ น พบว่า มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมของโครงการท่ อส่งก๊ าซฯ ตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ ดังกล่าวมี ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิ บัติ ดังนั้น จึง
เสนอแนะให้ คงมาตรการและปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
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