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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
4.1 บทนํา
การดําเนินโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติของบริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรื อ ปตท. ในเขตพื น้ ที่รับผิดชอบ
ของ ปท.1 มีโครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ ที่ต้องจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) ทัง้ หมด 12 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ ซึ่ง ปตท. ได้ ดําเนินการปฏิบัติ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) พร้ อมทัง้ รวบรวมข้ อมูล เอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่ ปตท. ได้ ดําเนิ นการ เพื่ อนํ ามาใช้ ในการจัดทํ ารายงานฯ เนื่ องจากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมของแต่ละโครงการท่อส่งก๊ าซฯ มีรายละเอียดของเงื่อนไขใน การปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่มีกิจกรรมการ
ดําเนิ นงานสอดคล้ องหรื อคล้ ายคลึง ประกอบกับการดํ าเนิ นการตามมาตรการฯ ของโครงการท่ อส่งก๊ าซฯ (ระยะ
ดําเนินการ) ทัง้ 12 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ อยู่ในความรับผิดชอบของ ปท.1 โดยมีมาตรการแบ่งตามด้ านต่าง ๆ ที่ต้อง
ดําเนินการติดตามตรวจสอบ ดังนี ้
1) โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท เวลโกรกลาส อินดัสตรี ย์ จํากัด รวม 2 ประเด็น คือ
- ด้ านเศรษฐกิจและสังคม
- ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2) โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท ควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จํากัด รวม 2 ประเด็น คือ
- ด้ านเศรษฐกิจและสังคม
- ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) โครงการวางท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท พ้ อตเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด รวม 1 ประเด็น คือ
- ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4) โครงการระบบท่อขนส่งก๊ าซธรรมชาติ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลาง 12 นิ ้วของบริ ษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์
จํากัด รวม 1 ประเด็น คือ
- ด้ านสภาพเศรษฐกิจและสังคม
5) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ จากสถานี ควบคุมก๊ าซที่ WN-2 อําเภอบางปะกง จังหวัฉะเชิ งเทรา ถึง
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รวม 3 ประเด็น คือ
- การใช้ ที่ดิน
- เศรษฐกิจและสังคม
- ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังกลุม่ ลูกค้ าบริ เวณแนวท่อฯ บริ ษัท ควอลิตี ้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จํากัด ถนนสุ
วินทวงศ์ รวม 1 ประเด็น คือ
- ด้ านสาธารณสุข สุขภาพ
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7) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติอลั ฟา-สุวินทวงศ์ รวม 2 ประเด็น คือ
- ด้ านสังคม
- 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 าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 ของบริ ษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์
จํากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด(โรงงาน 2)) รวม 1 ประเด็น คือ
- เศรษฐกิจ-สังคม
11) โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติไปยังบริ ษัท จีเอ็มพี แพ็คเกจจิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เอเชียแปซิฟิก กลาส จํากัด
(ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท นําชัยพัฒนา แพ็คเกจจิ ้ง จํากัด และบริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จํากัด) รวม 1
ประเด็น คือ
- ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12) โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ เส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53 รวม 2 ประเด็น คือ
- ด้ านสังคมและการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
- 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 จํ ากัด (ปั จจุบันเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท โกลว์ เอสพี พี 11
จํากัด (โรงงาน 1)) ไม่ได้ กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ในระยะดําเนินการ แต่อย่างใด

4.2

ผลการปฏิ บั ติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนิ นการ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) ที่ ปตท. ต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของระบบท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ ที่ เปิ ดดํ าเนิ นการที่ อยู่ ในความ
รั บผิ ดชอบของ ปท.1 ที่ ต้องดําเนิ นการติดตามตรวจสอบรวม 12 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ ดังสรุ ปผลการปฏิ บัติตาม
มาตรการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2563 ใน ตารางที่ 4.2-1-1 ถึง ตารางที่ 4.2-1-12
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โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1 ปี พ.ศ.2563

ตารางที่ 4.2-1-12 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

ผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

ปั ญหา/
อุปสรรค

1. ด้ านสังคมและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับ การ
ดําเนินงานโครงการ เช่น ความเข้ าใจใน
โครงการ ความมั่ น ใจต่ อ ระบบความ
ปลอดภัย ผลกระทบที่ได้ รับและการแก้ ไข
ปัญหาจากโครงการ เป็ นต้ น

หน่ ว ยงานราชการ ผู้ นํ า
ชุม ชน ประชาชน สถาน
ประกอบการ/ร้ านค้ า ใน
ระยะรัศมี 500 เมตร จาก
กึง่ กลางแนววางท่อฯ

1 ครัง้ ในปี แรกที่เปิ ด
ดําเนินการ และทุก 5 ปี
ตลอดระยะเวลาดําเนิน
โครงการ

- โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ เส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53 ได้ ดําเนินการ
สํารวจทัศนคติประชาชนที่อยู่ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนววางท่อก๊ าซฯ ในปี แรกที่
เปิ ดดําเนินการ เมื่อวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2562 โดยนําเสนอผลการสํารวจในรายงาน
ฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 และจะสํารวจอีกครัง้ ในปี 2567 ตามมาตรการ

ไม่มี

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ
โครงการ

เดือนละ 1 ครัง้

ไม่มี

พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ
โครงการ
พื ้นที่ระบบท่อส่งก๊ าซฯ
โครงการ

เดือนละ 1 ครัง้

- สายงานระบบท่อส่งก๊ าซฯ เก็บรวบรวมข้ อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินและการรั่ วไหลของท่อ
ส่งก๊ าซฯ โดยอธิบายถึงสาเหตุ วิธีการแก้ ไข และความเสียหาย ที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2525 เป็ นต้ นมา สําหรับในปี 2563 พบว่า สถิติการเกิดเหตุฉุกเฉินหรื อเกิดการรั่ วไหล
ของท่อส่งก๊ าซฯ ในพื ้นที่รับผิดชอบของ ปท.1 ดังภาคผนวก ฏ
- สายงานระบบท่ อ ส่ ง ก๊ าซฯ มี ก ารบัน ทึก ชั่ว โมงการทํ า งานอย่ า งปลอดภัย ของ
เจ้ าหน้ าที่/พนักงานของ ปท.1 อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ดังภาคผนวก ฎ
- การตรวจสุขภาพประจําปี ของพนักงาน ปท. 1 นัน้ พบว่าทางบริ ษัท ปตท. จํากัด ได้
จัดให้ มีการตรวจสุขภาพทัว่ ไป เป็ นสวัสดิการของพนักงานและตรวจตามปัจจัยเสี่ยง
ปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2563 ทาง บริ ษัท ปตท.ดําเนินการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ปท.1 ในวันที่ 1 มิถนุ ายน - 31 สิงหาคม 2563 ดังภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจ
สุข ภาพ ดังภาคผนวก ฐ-2 สํ าหรั บผลการตรวจสุข ภาพจะรายงานในรอบการ
รายงานฯ ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

2. ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บัน ทึก การเกิ ด อุบัติเ หตุ การรั่ ว ไหลของ
ก๊ า ซ และเหตุฉุก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึน้ พร้ อมทัง้
ตรวจสอบหาสาเหตุ ความเสี ยหาย และ
วิธีการแก้ ไข
บันทึกสถิติการเจ็บป่ วย และการบาดเจ็บ
ในระหว่างการปฏิบตั ขิ องพนักงาน
ตรวจสุข ภาพของพนัก งาน ปตท. (ส่ ว น
ปฏิบตั กิ ารระบบท่อเขต 1)

ปี ละ 1 ครัง้

ไม่มี
ไม่มี
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4.4 ผลการตรวจสุ ขภาพของพนั กงานที่ ปฏิ บั ติ งานในส่ วนปฏิ บั ติการระบบท่ อเขต 1 (ปท.1)
ประจําปี 2563
การตรวจสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานใน ปท.1 ได้ มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี 2563 ในช่วง
วันที่ 1 มิถนุ ายน - 31 สิงหาคม 2563 แสดงดังภาคผนวก ฐ

4.5
สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม (ระยะ
ดําเนินการ)

จากการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ)
ของ ปท.1 ที่ต้องจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดํา
เนินการ) จํานวน 12 โครงการท่อส่งก๊ าซฯ พบว่า ทาง ปท.1 ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ระยะดําเนินการ) รายละเอียดดัง ตารางที่ 4.2-1-1 ถึง ตารางที่ 4.2-1-12 ทังนี
้ ้ สามารถ
สรุ ปผลการ ศึกษาและประเด็นสําคัญที่ ปตท. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1) ด้ านการใช้ ท่ ดี นิ
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ จากสถานี ควบคุมก๊ าซธรรมชาติท่ ี WN-2 อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วมบางบ่ อ จังหวัดสมุทรปราการ
จากผลการดําเนินการของ ปท.1 พบว่า ระบบท่อส่งธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊ าซธรรมชาติที่
วังน้ อย 2 ถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วมบางบ่อ ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ด้ านการใช้ ที่ ดิ น อย่ างครบถ้ วนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ มี ก ารตรวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น รวมถึง การ
ตรวจสอบการรุ กลํ ้าเขตวางระบบท่อเป็ นประจําตามแผนการดําเนินงานประจําปี ตลอดจนได้ ทําการติดตังป้
้ าย
เตือนตลอดแนวท่อส่งก๊ าซฯ
2) ด้ านเศรษฐกิจ-สังคม
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติอัลฟา-สุวินทวงศ์
มาตรการกําหนดให้ โครงการ ทําการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน ในระยะ 1 ปี หลัง
การดําเนินการจ่ายก๊ าซฯ ซึง่ ทางโครงการได้ ดําเนินการสํารวจทัศนคติประชนชนที่อยู่ในรัศมี 400 เมตร
จากแนวท่อก๊ าซ เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 จํานวน 45 ตัวอย่าง และได้ นําเสนอผลการสํารวจในรายงานผลการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการ ฉบับเดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2557 แล้ ว
โครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้ าไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 ของบริ ษัท ไทย
เนชั่นแนล พาวเวอร์ จํากัด (ปั จจุบันเปลี่ยนชื่อเป็ นโกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด (โรงงาน 2))
มาตรการกําหนดให้ โครงการ ทําการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน ในระยะ 1 ปี
หลังการดําเนินการจ่ายก๊ าซฯ ซึ่งทางโครงการได้ ดําเนินการสํารวจทัศนคติของผู้นําชุมชน และหัวหน้ าครัวเรื อน
หรื อ ผู้ แทนครั ว เรื อ น และตัวแทนหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ระหว่ างวัน ที่ 22-24 มิ ถุ น ายน และวัน ที่ 4-5,10-11
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มกราคม-มิถนุ ายน 2563
โครงการท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในพื ้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตั กิ ารระบบท่อ เขต 1 ปี พ.ศ. 2563

บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2556 และได้ นํ าเสนอผลการสํ ารวจในรายงานผลการปฏิ บัติ ต ามมาตรการ ฉบับ เดื อนมกราคมมิถนุ ายน 2556 แล้ ว
โครงการท่ อเชื่อมระบบท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติเส้ นที่ 1 จาก KP47 ถึง KP53
มาตรการกําหนดให้ โครงการ ทําการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน ในระยะ 1 ปี แรก
ของการดําเนินการจ่ายก๊ าซฯ ทางโครงการได้ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 14-18
พฤศจิกายน 2562 และได้ นําเสนอผลการสํารวจในรายงานฉบับนี ้แล้ ว
3) ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากผลการดําเนิ นการของ ปท. 1 พบว่า โดยส่วนใหญ่ ทัง้ 12 โครงการท่อส่งก๊ าซฯได้ ปฏิ บัติ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างครบถ้ วน และมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ ช่วงระยะก่อสร้ างจนถึงปั จจุบนั
นอกจากนี ้ พบว่า จากการตรวจสอบสถิ ติการรั่ วไหลของระบบขนส่งก๊ าซฯ ทางท่อในพื น้ ที่
รับผิดชอบของ ปท.1 เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2563 มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ แสดงดัง ภาคผนวก ฏ
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