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มกราคม 2565

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
1. คุณภาพอากาศ
ผลกระทบด้ า นคุ ณ ภาพอากาศที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน 1.1 ไม่ เปิ ดหน้ าดิ นพร้ อมกั นตลอดแนวก่ อสร้ าง โดยเปิ ดพื้ นที่
ระยะก่อสร้างจะอยู่ในรูปของฝุ่นละอองจากการ
เฉพาะที่จาเป็น และเมื่อวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วเสร็จ ให้ฝังกลบ
ขุดเปิดหน้าดินบริเวณพื้ นที่ก่ อสร้าง นอกจากนี้
โดยเร็ว
ยังเกิดมลสารทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 1.2 ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ซึ่งมีกิ จกรรมการวางท่อแบบขุ ดเปิ ด
ของเครื่ องยนต์ ที่ ใช้ ในการก่ อสร้ าง ได้ แก่ ก๊ าซ
และถนนทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) ก๊ า ซไนโตรเจนได
และเพิ่มจานวนครั้งหากมีปริมาณฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายมาก
ออกไซด์ (NO2) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิ น 10
ยกเว้น วันที่มีฝนตก โดยเฉพาะช่วงที่มีการวางท่อใกล้แหล่ ง
ไมครอน (PM-10) ซึ่งจากการประเมินผลกระทบ
ชุมชน
ด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้ าง พบว่า มีค่า 1.3 ติดตั้งแผงพลาสติก / รั้ว / ผ้าใบ เพือ่ ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แต่อย่างไรก็ ตาม
ละอองในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีการวางท่อแบบขุดเปิด ทั้งนี้
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต้ อ งมี ก าร
ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งแผงพลาสติก / รั้ว / ผ้าใบ ดังกล่าว
ก าหนดมาตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ได้ ให้ ฉี ดพรมน้ าหรื อจั ดให้ มี สิ่ งปกคลุ มกองวั สดุ ที่ ใช้ อย่ าง
ผลกระทบให้มีความครอบคลุมและเหมาะสม
มิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
1.4 จัดให้มีพื้นที่ฉีดล้างทาความสะอาดล้อรถภายในพื้นที่เก็บกอง
ท่อ (Stock Yard) เพื่อล้างทาความสะอาดเศษดิน เศษโคลน
หรือทรายที่ติดล้อรถ ก่อนนารถออกจากพื้นที่โครงการฯ
1.5 ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพ
ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.6 ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ดัชนี :
- TSP (24 ชั่วโมง)
- PM 10 (24 ชั่วโมง)
- ทิศทางและความเร็วลม
สถานที่ : จานวน 2 สถานี ประกอบด้วย
- สถานีที่ 1 (A1) บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
ที่อยู่ใกล้แนวท่อส่งก๊าซฯบริเวณ KP 1+150 ถึง
KP 1+200
- สถานีที่ 2 (A2) บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
ที่อยู่ใกล้แนวท่อส่งก๊าซฯบริเวณ KP 0+850 ถึง
KP 0+900
ความถี่ :
ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะ
เวลาก่อสร้าง โดยพิจารณาจุดที่ดาเนินการตรวจวัดตาม
กิจกรรมก่อสร้างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จัดทารายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 1

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7

1.8

2. เสียง

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบด้านเสียงจะมีเฉพาะระยะ 2.1
ก่ อ สร้ า ง โดยเกิ ดขึ้ นจากการใช้ เครื่ องจั ก รและ
อุ ปกรณ์ ในการวางท่ อส่ งก๊ าซฯ เช่ น การขุ ด เปิ ด
การเจาะลอด เป็นต้น เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อ
พื้นที่อ่อนไหวบริเวณบ้านพักอาศัยของชุมชนบ้าน 2.2
หนองคล้ า หมู่ ที่ 8 พบว่ า ระดั บ เสี ย งรวมจาก
กิ จ กรรมก่ อสร้าง เมื่อรวมระดับเสีย งสูงสุดจาก
การตรวจวัดปัจจุบันมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด แต่มี ค่ า ระดั บ การรบกวนสู ง กว่ า เกณฑ์
มาตรฐานที่ ก าหนด ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การลด 2.3
ผลกระทบต้องมีการกาหนดแผนปฏิบัติการฯ เพื่อ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ และติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไป
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดคลุมรถบรรทุก ขนส่งวัสดุก่ อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายและการตกหล่ น ของวั ส ดุ ข ณะขนส่ ง จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่เก็บกวาดวัสดุก่อสร้างหรือดินตกหล่นบนถนน
ต้องทาความสะอาดถนน
จากัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 40
กิ โ ลเมตรต่อ ชั่วโมง ในช่วงที่ผ่านชุม ชน และไม่เกิน 80
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป
แจ้งแผนก่อสร้างให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 2.1 ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป
ได้ รั บ ทราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 สั ป ดาห์ ก่ อ นด าเนิ น ดัชนี :
กิ จ กรรมการก่ อสร้าง เพื่อระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการ - Leq 24 hr (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
สัญจรในเส้นทางที่มีการก่อสร้างโครงการ
- Leq 8 hr (ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง)
จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบประชาชนที่อาศัยอยู่ใน - Lmax (ระดับเสียงสูงสุด)
ระยะประชิดกับพื้นที่ก่อสร้ างเป็นประจา เพื่อสอบถามถึง - L10 (ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10)
ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งโครงการฯ และหากมี - L50 (ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50)
ผลกระทบเกิ ด ขึ้ น โครงการฯ ต้ อ งด าเนิ น การหาแนว - L90 (ระดับเสียงทีเ่ ปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90)
ทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
- Ldn (ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน)
กรณีก่อสร้างโดยใช้วิธีการเจาะลอด/ดันลอด ให้กาหนด สถานที่ : จานวน 2 สถานี ประกอบด้วย
ต าแหน่ ง บ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง โดยหลี ก เลี่ ย งบริ เ วณที่ ตั้ ง ของ - สถานีที่ 1 (N1) บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่อ่อนไหว
ที่ อ ยู่ ใ กล้ บ่ อ ส่ ง ช่ ว งที่ มี ก ารดั น ลอดบริ เ วณ KP
0+683 และช่วงที่มีการเจาะลอดบริเวณ KP 0+695
- สถานีที่ 2 (N2) บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
ทีอ่ ยู่ใกล้บ่อส่งช่วงที่มีการดันลอดบริเวณ KP1+239

หน้า 2

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
2. เสียง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4

ติดตั้งกาแพงกั้นเสียงชั่วคราวเป็นรูปตัวแอล บริเวณบ่อส่ง
สาหรับการดันลอดและเจาะลอด จานวน 3 จุด โดยใช้วัสดุ
เป็ น แผ่ น โลหะที่ มี ค วามหนาประมาณ 0.64 มิ ล ลิ เ มตร
(Steel 24 ga) ขึ้นไป ที่มีค่าการสู ญเสีย การส่งผ่ า นของ
เสียงเท่ากับ 18 เดซิเบล(เอ) หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความสามารถ
ในการลดเสียงเท่ากันหรือเทียบเท่า ซึ่งมีรายละเอียดของ
แต่ละจุดดังนี้
 การดั น ลอดที่ KP 0+683 ที่ มี ค วามสู ง จากระดั บ
พื้นดินไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร มีความยาวประมาณ 8
เมตร และกว้ า งประมาณ 6.5 เมตร โดยกั้ น อยู่
ระหว่ า งบ่ อ ส่ ง กั บ บ้ า นที่ อ ยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย ง
เหนื อ ที่ อ ยู่ ห่ า งจากบ่ อ ส่ ง ประมาณ 20 เมตร
ซึ่ ง ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ของก าแพงต้ อ งไม่ มี ร ะยะเกิ น
2 เมตร จากตาแหน่งบ่อส่ง
 การเจาะลอดที่บริเวณ KP 0+695 ที่มีความสูง จาก
ระดั บ พื้ น ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 4.0 เมตร มี ค วามยาว
ประมาณ 11 เมตร และกว้างประมาณ 6.5 เมตร
โดยกั้ น อยู่ ร ะหว่ า งบ่ อ ส่ ง กั บ บ้ า นที่ อ ยู่ ท างทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือที่อยู่ห่างจากบ่อส่งประมาณ 25
เมตร ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งของกาแพงต้องไม่มีระยะเกิน
2 เมตร จากตาแหน่งบ่อส่ง และไม่เกินขอบถนนฝั่ง
ที่มีการวางเครื่องจักรในการเจาะลอด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความถี่ :
ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะ
เวลาก่อสร้าง โดยพิจารณาจุดที่ดาเนินการตรวจวัด
ตามกิ จ กรรมก่ อ สร้ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลาที่ จั ด ท า
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 3

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
2. เสียง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การดันลอดที่ KP 1+239 ที่มีความสูงจากระดับพื้นดิน
ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร มีความยาวประมาณ 8 เมตร
และกว้างประมาณ 6.5 เมตร โดยกั้นอยู่ระหว่างบ่อส่ง
กั บบ้านที่อยู่ทางทิศใต้ที่ อยู่ห่างจากบ่ อส่งประมาณ
20 เมตร ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งของกาแพงต้องไม่มีระยะ
เกิน 2 เมตร จากตาแหน่งบ่อส่ง และไม่เกินขอบถนน
ฝั่งที่มีการวางเครื่องจักรในการดันลอด
กาหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มี
เสียงดังเกิน 90 เดซิเบล(เอ) ให้ทางานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ต่ อ วั น และจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย
ส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Ear
Muffs) ที่ มี ม าตรฐานและมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ที่
กฎหมายกาหนด เป็นต้น
เ มื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง ผ่ า น พื้ น ที่ ชุ ม ช น แ ละ พื้ น ที่ อ่ อ นไห ว
ให้ดาเนินการในช่วงเวลากลางวัน (7:00-18:00 น.) ยกเว้น
กิ จ กรรมที่จาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้อง
แจ้ ง แผนงานก่ อ สร้ า งและมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบที่เกี่ ย วข้องให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
ล่วงหน้า
เครื่องจักรหนักที่มีเสียงดัง ให้ติดเครื่องยนต์เฉพาะในช่วง
ทางานเท่านั้น และต้องหยุดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน


2.5

2.6

2.7
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
2. เสียง (ต่อ)

3. ทรัพยากรดินและการ
ชะล้างพังทลายของดิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.8

กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ เช่น การขุดร่อง
และการเก็ บกองดิน อาจทาให้ เกิ ดการผสมกัน
ระหว่างชั้นดิน รวมถึงอาจก่อให้เกิดการชะล้าง
พัง ทลายของดิน ได้ ซึ ่ง จากการประเมิน การ
ชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ก่อสร้างและวางท่อ
ของโครงการฯ พบว่า การวางท่อของโครงการฯ
จะก่ อให้เกิ ดผลกระทบในระดั บ ต่าที่ย อมรั บ ได้
แต่อย่างไรก็ ตาม เพื่อเป็นการป้องกั น และแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรดินที่อาจเกิดขึ้น ในที่นี้จึง
ต้ อ งมี ก ารก าหนดมาตรการในการป้ อ งกั น และ
แก้ ไ ขผลกระทบให้ มี ค วามครอบคลุ ม แ ละ
เหมาะสมมากที่สุด

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.5
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ที่ใช้ให้อยู่
ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และหากพบความชารุด
เสียหายให้แก้ไขก่อนนามาใช้งาน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป
3.1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบของโซเดีย ม
เบนโทไนท์ ต่ อ การทรุ ด ตั ว ของพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
การขุดร่องวางท่อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของ
บ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง ของกิ จ กรรมการดั น ลอดและ
ดิน หรือมีสภาพเป็นดินอ่อน ให้ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์
เจาะลอด
ป้องกั นการถล่ มของดิ น เช่น Sheet Pile หรือใช้ Trench
ดัชนี :
Box เป็นต้น ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการถล่มของดิน
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
แยกดินชั้นบนออกจากดินชั้นล่าง และเมื่อฝังกลบต้องใช้ - ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity)
ดินชั้นล่างกลบก่อนแล้วตามด้วยหน้าดิน
- ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation
หลังจากฝังกลบท่อในแต่ละช่วงของการก่อสร้างแล้วเสร็จ
Exchange Capacity: CEC)
ต้องปรับสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม หรือใกล้เคียงเดิม - ปริมาณโซเดียมทั้งหมด (Total Sodium)
- ความหนาแน่นรวมหรือ Bulk Density ของดิน
โดยเร็ว
การก่ อสร้างบ่อรับ และบ่อส่ง ใกล้คลองมาบใหญ่ ต้อ งมี - ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลีย่ นได้ (Exchangeable
Sodium)
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลาย
- ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลีย่ นได้
ของดินลงสู่แหล่งน้า
(Exchangeable Magnesium)
หลีกเลี่ยงการกองดินที่เกิดจากการขุดเปิดพื้นที่เพื่อวางท่อ - ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
ส่ ง ก๊ า ซฯ ใกล้ ค ลองมาบใหญ่ หรื อ ทางระบายน้ าเพื่ อ
(Exchangeable Calcium)
- ปริมาณโซเดียมที่ละลายน้า (Soluble Sodium)
ป้องกันเศษดินตกหล่นปิดกั้นทางระบายน้า
- ปริมาณแมกนีเซียมที่ละลายน้า (Soluble
Magnesium)

หน้า 5

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
3. ทรัพยากรดินและการ
ชะล้างพังทลายของดิน
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4
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การป้อ งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโคลน
โซเดียมเบนโทไนท์
การก่อสร้างบ่อรับ และบ่อส่ง ต้องกั้นพื้นที่โดยการจัดวาง
ถุ ง ทรายหรื อ จั ด ท าคั น ดิ น กั้ น โดยรอบ เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ปนเปื้ อ นของโคลนที่ เ กิ ด จากการก่ อ สร้ า งไปยั ง พื้ น ที่
ใกล้เคียง
จั ด เตรี ย มที ม ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง ในพื้ น ที่ อ่ อ นไหว
ใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น รถดูด
รถบรรทุกน้า กระสอบทราย และเครื่องหมายจราจรเป็น
ต้น ในกรณีเกิ ดการรั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
ขณะทาการเจาะลอด เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้
ทันทีที่มีการรั่วไหล
สารวจชั้นดิน เพื่อออกแบบ HDD Profile ให้อยู่ในชั้นดินที่
เสถียร โดยข้อมูลดังกล่าวจะนาไปใช้ในการประเมินแรงดัน
ของโซเดียมเบนโทไนท์ที่ใช้ได้สูงสุดระหว่างการเจาะลอด
เพื่อกาหนดแรงดันที่ควรใช้ในการเจาะลอด เนื่องจากการ
ใช้แรงดันสูงเกินไป โอกาสในการรั่วไหลก็จะมีมากขึ้น
ในกรณีที่ดินบริเวณที่จะเจาะลอดมีลักษณะเหลวหรือร่วน
มาก จะพิจารณาใช้ Casing เจาะลงไปก่อน จากนั้นจึงใส่
หัวเจาะ (Pilot) ตามลงไป ซึ่งในการดัน Casing ก่อนการ
เจาะ Pilot Drill จะดันจนถึงชั้นดินที่แน่น เนื่องจากเมื่อ
ดันถึงชั้นดินตาแหน่งที่ดินแน่นแล้ว โอกาส Frac Out จะ
ลดลงแล้ว

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ปริมาณแคลเซียมที่ละลายน้า (Soluble Calcium)
- Sodium Adsorption Ratio (SAR)

สถานที่ :
บริเวณบ่อรับ-บ่อส่ง ในกิจกรรมการดันลอดและเจาะ
ลอดของโครงการ โดยเก็บดินที่ระยะห่างประมาณ 30
เซนติเมตรจากแนวท่อ ที่ระดับความลึกของท่อบริเวณ
บ่อรับ-บ่อส่ง โดยระยะดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ผิววัสดุเคลือบท่อ โดยตาแหน่งบ่อรับ-บ่อส่ง ประกอบด้วย
- การดันลอด KP 0+683 และ KP 0+695
- การเจาะลอด KP 0+695 และ KP 0+793
- การดันลอด KP 1+239
ความถี่ :
บริเวณบ่อรับ-บ่อส่ง ก่อนเริ่มก่อสร้าง และหลังวางท่อ
ด้วยวิธีดันลอดและเจาะลอดแล้วเสร็จไม่เกิน 1 สัปดาห์
และหลังการปรับปรุงดิน
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
3.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบของโซเดี ย ม
เบนโทไนท์จากการดันลอดและเจาะลอดไหล
ล้นไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
ดัชนี :
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

หน้า 6

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
3. ทรัพยากรดินและการ
ชะล้างพังทลายของดิน
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2.5

3.2.6

3.2.7
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ติดตั้ง Pressure Sub ที่เครื่องเจาะ (HDD Machine) ซึ่ง - ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity)
เป็ น Pressure Transmitter เพื่ อ Monitor Bentonite - ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation
Exchange Capacity: CEC)
Pressure แบบ Real Time โดย Down Hole Pressure
- ปริมาณโซเดียมทั้งหมด (Total Sodium)
Transmitter จะส่ ง สั ญ ญาณมาที่ Monitor ของ Driller - ความหนาแน่นรวมหรือ Bulk Density ของดิน
ในห้องควบคุม เมื่อมีการเริ่มลดลงของแรงดัน Bentonite - ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable
Sodium)
อย่ า งทั น ที ทั น ใด Driller จะสามารถหยุ ด เจาะ และลด
แรงดั น จาก Bentonite Pump ได้ ทั น ที โดยไม่ เ กิ ด การ - ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Magnesium)
Frac Out ขึ้นที่ผิว
- ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
สังเกตและเฝ้าระวังแรงดัน / ปริมาณ / ความต่อเนื่องของ
(Exchangeable Calcium)
อัตราการไหลของโซเดีย มเบนไทโนท์ที่ส่งกลับมา (Mud - ปริมาณโซเดียมที่ละลายน้า (Soluble Sodium)
Return Line) หากแรงดั น ลดลงหรื อ มี อั ต ราการไหลไม่ - ปริมาณแมกนีเซียมที่ละลายน้า (Soluble
Magnesium)
ต่อเนื่องแสดงว่าอาจเกิดการรั่วไหล ผู้ควบคุมจะต้องหยุด
- ปริมาณแคลเซียมที่ละลายน้า (Soluble Calcium)
การเจาะ เพื่อทาการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป
กรณีที่มีการไหลล้น/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ - Sodium Adsorption Ratio (SAR)
สถานที่ :
ให้กั้นเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยใช้กระสอบทรายปิด พื้นที่ที่เกิดการรั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท์
กั้ น พื้ น ที่ เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ก ารแพร่ ก ระจายเพิ่ ม ขึ้ น และให้
ดาเนินการสูบออกไปกาจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากทางราชการต่อไป
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
3. ทรัพยากรดินและการ
ชะล้างพังทลายของดิน
(ต่อ)

4. ด้านคุณภาพน้าและ
ทรัพยากรชีวภาพทางน้า

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรณี โ คลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ รั่ ว ไหลหรื อ ทะลั ก ขึ้ น ใน
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะต้องใช้รถดูด หรือเครื่องสูบแบบ
เคลื่อนที่ เพื่อสูบโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ตามแนวที่มีการ
ทะลักขึ้นมา และกรณีมีการทะลักในปริมาณมากให้หยุด
การทางานของเครื่องจัก รชั่วคราวเพื่อจัดเก็บให้หมดก่อน
โดยปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อจากัดหรือลดการทะลัก
ของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ แล้วจึงเริ่มการทางานของ
เครื่องจักรต่อไป
3.2.9 กรณีเกิดการไหลล้น / รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
และมีผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตร /
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประชาชน โครงการจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิด ขึ้น โดยการประสานเข้า
ช่วยเหลือและแก้ไขผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเร็ ว รวมทั้ ง เจรจาตกลงชดเชยค่ า เสี ย หายอย่ า ง
เหมาะสมกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผลกระทบด้านคุณ ภาพน้าฯ จะเกิ ดขึ้นในระยะ 4.1 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป
ก่ อ สร้ า งเป็ น หลั ก โดยเกิ ด ขึ้ น จากน้ าเสี ย จาก 4.1.1 ที่ตั้งสานักงานชั่วคราว / พื้นที่เก็บท่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ของ
คนงานก่ อ สร้ า ง และจากน้ าทดสอบท่ อ ด้ ว ย
โครงการฯ ต้องตั้งห่างจากแหล่งน้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อ
แรงดันน้า (Hydrostatic Test) โดยน้าเสียจาก
ป้องกันการปนเปื้อนน้าเสีย/น้าทิ้งจากกิจกรรมภายในพื้นที่
คนงานก่อสร้างกาหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียม
ดังกล่าวลงสู่แหล่งน้าใกล้เคียง
ห้องน้าเคลื่อนที่ที่มีการติดตั้งถังบาบัดสาเร็จรูปให้
เพียงพอกับคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง
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3.2.8

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความถี่ :
1 ครั้ง กรณีที่มีการรั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท์
ในพื้นที่ภายหลังการดาเนินการสูบโซเดียมเบนโทไนท์
ออกไปกาจัดแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

4.1 คุณภาพน้าผิวดิน
ดัชนี :
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
- น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
4. ด้านคุณภาพน้าและ
ส่ วนน้ าจากการทดสอบท่ อ ด้ ว ยแรงดั น น้ า 4.1.2 บริ เ วณส านั ก งานชั่ ว คราว และบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง สถานที่ :
ผู้ รั บ เหมาต้ อ งจั ด เตรี ย มห้ อ งสุ ข าชั่ ว คราวที่ ถู ก หลั ก คลองมาบใหญ่ จานวน 3 จุด
ทรัพยากรชีวภาพทางน้า (Hydrostatic Test) ไม่ มี ก ารเติ ม สารเคมี ล งไป
สุข าภิบาลให้เพีย งพอกับคนงานก่อสร้างและพนักงานที่ - สถานีที่ 1 (W1) : คลองมาบใหญ่ ด้านเหนือน้า
และจะมีก ารตรวจสอบคุณ ภาพน้า ก่ อนระบาย
(ต่อ)
เข้าปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกาหนด โดยห้องสุขาดังกล่าว
ห่างจุดที่มีกิจกรรม 100 เมตร
ออก โดยน้ าที่ ร ะบายได้ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพตาม
ต้ อ งสามารถรองรั บ น้ าเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 4.5 - สถานีที่ 2 (W2) : คลองมาบใหญ่ ณ จุดที่มีกิจกรรม
มาตรฐานที่ ก ฎหมายก าหนด และต้ อ งได้ รั บ
ลูก บาศก์ เมตรต่อวัน ทั้งนี้ ห้องสุขาต้องติดตั้งบ่อเกรอะ - สถานีที่ 3 (W3) : คลองมาบใหญ่ ด้านท้ายน้า
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนระบายลงสู่
หรือถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปแบบไร้อากาศ หรือแบบอื่นๆ
ห่างจุดที่มีกิจกรรม 100 เมตร
คลองมาบใหญ่ กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ามี
ที่มีประสิทธิภาพในการบาบัดน้าเสียจากคนงานก่อสร้าง
และพนักงานให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง ความถี่ :
ค่ า สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด จะส่ ง ให้
จากนั้นติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาสูบสิ่งปฏิกูลไป ช่วงที่มีกิจกรรมการเจาะลอดผ่านคลองมาบใหญ่
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
กาจัดต่อไป ทั้งนี้ถังบาบัดสาเร็จรูปจะต้องได้รับการดูแลให้ ผู้รับผิดชอบ :
เป็ น ผู้ น าไปก าจั ด ดั ง นั้ น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ
คุณภาพน้าในระดับต่า
4.1.3 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของน้ามันและสารเคมี 4.2 การทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า
ต่างๆ พร้อมทั้งวัสดุดูดซั บ หรือพื้นที่รองรับการเก็ บ กั ก
(Hydrostatic Test)
น้ามัน เช่น ถาดเก็บและรองรับน้ามันในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น ดัชนี :
4.1.4 ห้ า มล้ า งอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งจั ก ร และ/หรื อ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระบายน้ าทิ้ ง น้ าปนเปื้ อ นน้ ามั น เครื่ อ งใช้ แ ล้ ว และสิ่ ง - อุณหภูมิ (Temperature)
ปนเปื้อนอื่นๆ ลงสู่แหล่งน้าหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด - ของแข็งแขวนลอย (SS)
4.2
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบกรณี ก ารก่ อ สร้ า ง - น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
โดยวิธีการขุดเปิด (Open Cut)
สถานีตรวจวัด :
4.2.1 เก็ บกองดินให้ห่างจากแหล่งน้ามากที่สุด อย่างน้อย 15 จุดปล่อยน้าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า
เมตร ยกเว้นบริเวณที่มีพื้นที่เก็บกองดินอย่างจากัดต้อง ความถี่ :
ติดตั้งรั้วดักตะกอน เพื่อป้องกันการชะล้างของตะกอนดิน ช่วงที่มีการระบายน้าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วย
ลงสู่แหล่งน้า
แรงดันน้า
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
4. ด้านคุณภาพน้าและ
ทรัพยากรชีวภาพทางน้า
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3
4.3.1

4.3.2

4.4
4.4.1

4.4.2
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ :
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้าง
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
โดยวิธีการดันลอด (Boring) หรือเจาะลอด (HDD)
กาหนดความลึกของท่อที่วางตัดผ่านแหล่งน้าด้วยวิธีเจาะ
ลอด ต้ อ งมี ร ะยะจากระดั บ น้ าถึ ง หลั ง ท่ อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
2 เมตร หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่
กาหนด
กรณีก่อสร้างโดยใช้วิธีการเจาะลอด ให้กาหนดตาแหน่ง
บ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง โดยหลี ก เลี่ ย งบริ เ วณที่ ตั้ ง ของบ้ า นเรื อ น
ประชาชน และพื้นที่อ่อนไหว โดยมีระยะห่างจากแหล่งน้า
ที่ทาการเจาะลอดอย่างน้อย 7.5 เมตร เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากการยุบตัวหรือดินไถล
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการทดสอบท่อด้วย
วิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test)
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรับผิดชอบก่อนดาเนินการ
ใช้น้าจากแหล่งน้าเพื่อทาการทดสอบท่อด้วยวิธีการทางชล
สถิต และต้องได้รับอนุญาต/ยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ ก่อน
ระบายน้าทิ้งภายหลังการทดสอบลงสู่แหล่งน้า และต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตโดยเคร่งครัด
น้าที่ใช้ในการทดสอบท่อด้วยวิธีชลสถิตต้องเป็นน้าสะอาด
ในกรณีที่จาเป็นต้องเติมสารเคมี จะต้องเป็นสารเคมีที่ไม่
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้า

หน้า 10

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
4. ด้านคุณภาพน้าและ
ทรัพยากรชีวภาพทางน้า
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4.3

4.4.4
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปรับแรงดันน้าจากการทดสอบท่อโดยวิธีทางชลสถิตให้
ลดลงแล้วค่อยๆ เปิดวาล์วเพื่อระบายน้าลงในราง/ทาง
ระบายน้าชั่วคราวที่จัดทาขึ้น หรือระบายน้าลงถัง/บ่อพัก
น้า (Splash Box/Pond) ซึ่งช่วยลดความดันน้าในเส้นท่อ
และป้องกั นการกั ดเซาะตลิ่ งของแหล่งน้ า โดยไม่ส่ง ผล
กระทบต่อคุณภาพน้า
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ได้ แ ก่ ความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH)
อุณหภูมิ (Temperature) ของแข็งแขวนลอย (SS) และ
น้ามันและไขมัน (Oil & Grease) เพื่อให้มั่นใจว่าน้าทิ้งจาก
การทา Hydrostatic Test ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ ามี ค่า
เป็ น ไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้ ง จากโรงงานอุ ต สาหกรรม นิ ค ม
อุ ตสาหกรรม และเขตประกอบการอุ ต สาหกรรม พ.ศ.
2559 โดยในกรณีที่ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด บริ ษั ทรั บเหมาจะส่ ง ให้ ห น่ ว ยงาน
ภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้นาไป
กาจัดต่อไป ทั้งนี้ ต้องมีการทิ้งระยะเวลาประมาณ 20-30
นาที เพื่อให้คลอรีนในท่อมีก ารระเหยไปก่อนที่จะมี การ
ระบายลงสู่แหล่งน้า เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพในแหล่งน้า

หน้า 11

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
4. ด้านคุณภาพน้าและ
ทรัพยากรชีวภาพทางน้า
(ต่อ)
5. การคมนาคม
พื้นที่วางท่อส่งก๊าซฯ จะใช้เขตทางของถนนชุมชน
หนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท)
โดยพื้นที่สาหรับการปฏิบัติงานและวางเครื่องมือ
เครื่ อ งจั ก รจากั ด อยู่ ใ นเฉพาะพื้ น ที่ ข องเขตทาง
เท่ า นั้ น ซึ่ ง เมื่ อ ค านวณค่ า สั ด ส่ ว นของปริ ม าณ
การจราจรที่จ ะเพิ่มขึ้นกั บความสามารถในการ
รองรับของถนน (V/C Ratio) บริเวณถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) พบว่า
ปัจจุบันมีสภาพการจราจรคล่องตัวสูงมาก และ
ในระยะก่อสร้างยังคงมีสภาพการจราจรคล่องตัว
สูงมากเช่นเดิน
อย่ า งไรก็ ต าม กิ จ กรรมการขนส่ ง ในระยะ
ก่ อ สร้ า ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ เส้ น ทางการ
คมนาคมสายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะใน
บริเวณที่มีชุมชนหนาแน่น ดังนั้น จึงต้องกาหนด
มาตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4.5
5.1
5.2

5.3

5.4

หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการระบายน้าจากการทดสอบ
ท่อด้วยแรงดันน้า (Hydrostatic Test) ต้องดาเนินการ
แก้ไขทันที
หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่
ช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ 16.00-17.30 น. บนถนน
ที่มีการจราจรหนาแน่น หรือช่วงเทศกาลต่างๆ
กรณีการวางท่อด้วยวิธีขุดเปิดในเส้นทางสายย่อย หรือการ
วางท่อตัดผ่านทางเข้า -ออกบ้านเรือนชุมชน ต้องทาทาง
เบี่ยงชั่วคราว และ/หรือ วางแผ่นเหล็ก และจัดให้มีป้าย
แสดงเขตก่ อสร้าง และป้ายเตือนให้ชั ดเจนตลอดระยะ
ก่อสร้าง
จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อกั้นเขต
พื้นที่ก่อสร้างออกจากเส้นทางจราจร และมีการติดตั้งป้าย
เตือนในตาแหน่งที่ผู้ใช้ถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดย
มีระยะการติดตั้ ง ที่เ หมาะสมอย่ างน้อย 150 เมตรจาก
พื้นที่ก่อสร้าง และสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์
ของเส้นทาง
ขนย้ายวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่ที่อาจกีดขวางหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการจราจร จัดวางเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์
ที่จาเป็นต้องใช้งานให้เป็นระเบีย บเรีย บร้อยภายในเขต
พื้นที่ก่อสร้าง และจากัดจานวนการขนย้ายท่อในแต่ละจุด
ให้พอดีกับปริมาณงานที่สามารถปฏิบัติได้ในแต่ละวัน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
ขนส่ง การก่อสร้างและการกองวัสดุอุปกรณ์
พร้อมบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา ข้อ
ร้องเรียนของผู้ที่ใช้เส้นทาง และการแก้ไข
ปัญหาทุกครั้ง
ดัชนี :
- สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการฯ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
- ข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง
สถานที่ :
พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
ความถี่ :
บันทึกข้อมูลประจาวันทุกวัน และรวบรวมสถิติต่างๆ
จัดทาเป็นรายงานสรุปประจาเดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 12

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
5. การคมนาคม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

5.10
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ติดตั้งรั้วเหล็ก หรือกาแพงคอนกรี ต (Concrete Barrier)
หรื อ วั ส ดุ อื่ น ใดกั้ น โดยรอบเขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งให้ มี ร ะยะ
ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในบริเวณที่อยู่ใกล้
ทางเข้าออกชุมชน พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณ และ/หรือ
เครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิ ดอันตราย
หรือบริเวณพื้นที่ที่มีเครื่องจักรกลกาลังปฏิบัติงานให้เห็น
อย่างชัดเจน
กรณีที่จาเป็นต้องทางานในเวลากลางคืนหรือในบริเวณที่
มีทัศนวิสัยไม่เพียงพอ ต้องติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบและ
ไฟแสงสว่างเตือนที่เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา
จัดพื้นที่จ อดรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
โดยไม่ให้อยู่ในตาแหน่งที่กีดขวางการจราจร
กรณีที่จาเป็นต้องปิดกั้นช่องจราจร ให้ใช้พื้นที่ผิวจราจรให้
น้ อ ยที่ สุ ด หรื อ จั ด หาทางเบี่ ย งการจราจรชั่ ว คราวและ
ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น/สถานีตารวจ เพื่อแจ้ง
แผนการก่อสร้าง และขอคาแนะนาและอานวยการจราจร
จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ อ านวยความสะดวกด้ า นการจราจร
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ ทางเข้าออกของยานพาหนะใน
พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ธ งสั ญ ลั ก ษณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการ อานวยการจราจร
การวางท่ อ โดยการขุ ด เปิ ด พื้ น ที่ ที่ ตั ด ผ่ า นทางเข้ า ออก
ชุมชน ร้านค้า สถาน ประกอบการ เป็นต้น ต้องทาทาง
ข้ามชั่วคราว และ/หรือ จัดหาแผ่นเหล็กวางพาดร่ องขุด
เพื่อให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก

หน้า 13

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
5. การคมนาคม (ต่อ)

6. การระบายน้าและป้องกัน
น้าท่วม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.11

ในการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะมีก าร
วางท่ อ ขนานกั บ ระบบระบายน้ าของเทศบาล
ตาบลมาบข่าพัฒนาบริเวณท่อส่งก๊าซฯ เมื่อวาง
ลอดใต้ ค ลองมาบใหญ่ ไ ปตามเขตทางของถนน
ชุ ม ชนหนองคล้ า ซอย 5 (ชุ ม ชนมาบใหญ่ กระเฉท) จนถึงบริเวณที่จ ะมีก ารดันท่อลอดรั้ ว
คอนกรีตของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ดังนั้น เพื่อ
ป้ อ งกั น ความเสี ย หายต่ อ ระบบระบายน้ าฝน
จึงต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ
ในช่ ว งที่ ฝ นตกหนั ก และเมื่ อ วางท่ อ แล้ ว เสร็ จ
ก าหนดให้ คื น สภาพพื้ น ที่ ใ ห้ เ หมื อ นเดิ ม โดยเร็ว
รวมทั้งการเก็บเศษวัสดุที่อาจตกหล่นอยู่ในระบบ
ระบายน้าออกให้หมดเพื่ อไม่ใ ห้เกิ ดการตื้ น เขิ น
หรือกีดขวางการระบายน้าในพื้นที่ สามารถทาให้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่า
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

อบรมและควบคุ ม พนั ก งานขั บ รถที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ก่ อสร้างทุก ชนิด ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถตามคู่มือการ
บารุงรักษารถทุกครั้งก่อนใช้งาน
จัดวางกองเศษดิน หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีด
ขวางทางระบายน้าในพื้นที่
ไม่ดาเนินกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงที่มีฝนตกหนัก
ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในระบบระบายน้ าที่
อยู่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด
จัดวางกองเศษดิน หรือ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีด
ขวางทางระบายน้าในพื้นที่
หลีกเลี่ยงการกองดินที่เกิดจากการขุดเปิดพื้นที่ เพื่อวาง
ท่อส่งก๊าซฯ ใกล้ระบบระบายน้า และแหล่งน้าต่างๆ เพื่อ
ป้องกันเศษดินตกหล่นปิดกั้ นทางระบายน้าและไหลลงสู่
แหล่งน้าในกรณีฝนตก
การวางท่ อ แบบการขุ ด เปิ ด ใกล้ กั บ พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
จะต้องนาดินที่ขุดขึ้นวางห่างจากพื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อย
กว่า 2 เมตร ตามสภาพของพื้นที่ และ/หรือ มีการปิดคลุม
กองดินที่ไม่ใช้งานด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดินไม่ให้
ชะลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมในกรณีที่ฝนตกหนัก

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 บันทึกสภาพการระบายน้าและน้าท่วมขังใน
พื้นที่ก่อสร้าง
ดัชนี :
ตรวจสอบสภาพการระบายน้าและน้าท่วมขังในพื้นที่
ก่อสร้าง โดยแสดงรายการตรวจสอบ (Check List)
พร้ อ มภาพถ่ า ยสภาพการระบายน้ าในช่ ว งที่ มี ก าร
ก่อสร้าง
สถานที่ :
พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
ความถี่ :
บันทึกข้อมูลทุกวัน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
6. การระบายน้าและป้องกัน
น้าท่วม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6.7

6.8

6.9
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การวางท่ อ แบบการขุ ด เปิ ด ใกล้ กั บ ท่ อ ระบายน้ าของ
เทศบาล เนื่องจากเป็นท่อระบายน้าใต้ดิน ที่มีตาแหน่งบ่อ
พั ก น้ า (Manhole) ที่ มี ฝ าคอนกรี ต ปิ ด ด้ า นบนของบ่ อ
บริ เ วณผิ ว ดิ น เป็ น ระยะๆ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น
ผลกระทบ ผู้รับเหมาฯ จะต้องนาดินที่ขุดขึ้นวางห่างจาก
บ่อพักน้า (Manhole) ประมาณ 1-2 เมตร หรือมีการปิด
คลุมกองดินที่ไม่ใช้งานด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดิน
ไม่ให้ชะลงสู่บ่อพัก น้า (Manhole) และท่อระบายน้าใน
กรณีที่ฝนตกหนัก
กรณีที่มีการวางท่อในช่วงฤดูฝน ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม
เครื่องสูบน้าไว้ในพื้นที่ก่ อสร้างเพื่อใช้ลดผลกระทบจาก
การท่วมขังของน้าหากมีฝ นตกหนักติ ดต่ อกัน เป็ นระยะ
เวลานาน
เมื่ อ ท าการก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ว างท่ อ ของ
โครงการให้ดูแลและปรับปรุงสภาพการระบายน้ากรณีที่
ได้ รั บ ผลกระทบจากกิ จ กรรมของโครงการให้ มี ส ภาพ
เหมือนเดิมหรือตามที่ ได้ตกลงกับหน่วยงานหรือเจ้ าของ
พื้นที่ รวมทั้งจัดเก็ บเศษวัสดุก่ อสร้างที่ตกหล่ น หรือกีด
ขวางทางระบายน้าออกจากพื้นที่
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
7. การจัดการกากของเสีย ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ใน
ระยะก่ อ สร้ า ง ได้ แ ก่ มู ล ฝอยจากการอุ ป โภค
บริโ ภคของคนงานก่ อสร้างสูงสุด 80 คนต่อ วั น
(68 กิโลกรัมต่อวัน) นอกจากนั้นจะมีกากของเสีย
และเศษวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง จากการก่ อ สร้ า ง เช่ น
เศษวัสดุจากการเชื่อมท่อ โคลนโซเดียมเบนโทไนท์
ที่อาจเหลือจากการเจาะลอด เป็นต้น โครงการฯ
จะประสานงานกับหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบในพื้นที่
เข้ า มาเก็ บ รวบรวมและน าไปก าจั ด ตามวิ ธี
ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
โครงการฯ ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการ
จัดการกากของเสียเพื่อให้เกิดผลกระทบในระดับ
ต่า และป้องกั นมิให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
ต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.1
7.1.1

7.1.2
7.1.3

7.2
7.2.1
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การป้องกันและแก้ไขผลกระทบบริเวณพื้นที่สานักงาน
ชั่วคราวและพื้นที่ก่อสร้าง
จั ด เตรี ย มถั ง รองรั บ ขยะมู ล ฝอยและถุ ง บรรจุ ข ยะให้
เพี ย งพอ และประสานงานกั บ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น หรื อ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้นาไปกาจัด
อย่างน้อยทุก 2 วัน
รวบรวมและคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ หรือจาหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ
ของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนด
ในประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การก าจั ด สิ่ ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ ย วข้อง เช่น น้ามันหล่อลื่นและสารละลายในการล้า ง
เครื่องมือ วัสดุดูดซับ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทาความสะอาด
น้ามันที่หกรั่วไหล เป็นต้น จะต้องมีการเก็บแยกออกจาก
ของเสียทั่วไป และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญ าต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกาจัดต่อไป
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสาหรับโคลนโซเดียม
เบนโทไนท์
ผสมโซเดียมเบนโทไนท์เพื่อใช้ในการเจาะลอดให้พอดีกับ
ปริมาณงานเจาะลอด เพื่อไม่ให้มีปริมาณโคลนโซเดียมเบน
โทไนท์ที่ต้องกาจัดมากเกินความจาเป็น

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.1 บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของ
โครงการฯ
ดัชนี :
บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของ
โครงการฯ
สถานที่ :
พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
ความถี่ :
เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
7. การจัดการกากของเสีย
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดเตรียมรถบรรทุกสาหรับรับเศษดินและวัสดุที่เหลือทิ้ง
จากการเจาะลอดให้ เ พี ย งพอในแต่ ล ะวั น โดยไม่ ใ ห้ มี
เศษวั สุเหลื
ดุ อ ทิ้ ง ตกค้ า งในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งเกิ น ปริ ม าณที่
สามารถเก็บกักไว้ได้ชั่วคราว
การก่ อ สร้ า งบ่ อ รั บ และบ่ อ ส่ ง ใกล้ แ หล่ ง น้ าสาธารณะ
จะต้องกั้นพื้นที่โดยการจัดวางถุงทรายหรือจัดทาคันดินที่มี
ความสู ง อย่ า งน้ อ ย 60 เซนติ เ มตร เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ปนเปื้ อ นของโคลนที่ เ กิ ด จากการก่ อ สร้ า งไปยั ง พื้ น ที่
ใกล้เคียงและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ใช้รถดูด (Vacuum) ที่มีลักษณะปิดมิดชิดในการเก็บเศษ
ดิ น หรื อ โคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ ใ นบ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง เพื่ อ
ป้ อ งกั น การหกล้ น หรื อ รั่ ว ไหลในขณะขนส่ ง ตลอด
ระยะเวลาขนส่งเพื่อนาไปกาจัด
หากมี โ คลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ เ หลื อ จากการใช้ ง าน
โครงการจะนาโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือไปจัดการ
อย่างเหมาะสม เช่น นาไปผสมกับวัสดุธรรมชาติ (ขี้เลื่อย
เศษหญ้า) เพื่อเพิ่มอินทรีย์สาร ก่อนนาไปใช้ปรับถมพื้นที่
หรือผสมกับหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างต่อไป
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
7. การจัดการกากของเสีย
(ต่อ)

8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.9

การดาเนินกิจกรรมในระยะก่อสร้างอาจก่อให้เกิด
อุ บั ติ เ หตุ ขึ้ น ได้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ
สุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน หรือประชาชนที่
อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการทางาน ได้แก่ ฝุ่นละออง
เสี ย งดั ง และการบาดเจ็ บ จากกา รท างาน
ซึ่งผลกระทบเหล่านี้สามารถลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
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8.1.2

8.1.3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จั ด หาพื้ น ที่ ทิ้ ง โคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ ใ ห้ เ พี ย งพอกั บ
ปริมาณที่เหลือทิ้ง ทั้งนี้ ต้องเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนอย่างน้อย
50 เมตร ไม่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และต้องมีระยะห่าง
จากแหล่งน้าผิวดินและน้าใต้ดินอย่างน้อย 30 เมตร โดย
ให้ระดับพื้นบ่ออยู่สูงกว่าระดับน้าใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า
1 เมตร รวมทั้งทาการบดอัดพื้นบ่อและผนังบ่อทิ้งโคลน
โซเดี ย มเบนโทไนท์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น น้ าชะปนเปื้ อ นออกสู่
สิ่งแวดล้อม
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป
8.1 บันทึกและสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จัดทาข้อกาหนดหรือแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ดัชนี :
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยระบุสาเหตุ ลักษณะ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ท างด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ ของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ
ปลอดภั ย และเสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก แห่ ง ความปลอดภั ย พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ให้แก่คนงานโดยเจ้า หน้าที่ความ สถานที่ :
พื้นที่ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ
ปลอดภัย
จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการท างานเป็ น ความถี่ :
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัย ในระหว่าง เป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.1.4

8.1.5
8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตาม
ความจาเป็นของลักษณะงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง
และเหมาะสมกั บการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให้
ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไว้ในสานักงานก่อสร้ า ง
ชั่วคราวและบริเวณที่สังเกตเห็นโดยง่าย
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเวรยามตลอด
24 ชั่ ว โมง บริ เ วณพื้ น ที่ ก องเก็ บ วั ส ดุ และส านั ก งาน
ก่อสร้างชั่วคราว
บริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักร ต้องมีการกั้นแบ่งเขตพื้นที่
ให้ชัดเจน รวมทั้งจัดวางอุปกรณเุครื่องมือต่างๆ อย่างเป็น
ระเบียบ
ติ ด ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละป้ า ยเตื อ นในบริ เ วณที่ อ าจเกิ ด
อันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง”“เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็น
ต้น และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นที่ก่อสร้าง
จั ด ให้ มี ร ะบบใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ง าน ( Work Permit)
สาหรับงานประเภทที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัย เช่น งานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี
เป็นต้น
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
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8.1.10 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการ
เชื่ อ มต่ อ ท่ อ ตามข้ อ ก าหนดการท างาน (Procedure)
แก่คนงานก่อนปฏิบัติงานจริง
8.1.11 การใช้พื้นที่สานักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บท่อ/วัสดุอุปกรณ์
ของโครงการฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ก่ อ นเข้ า ใช้ พื้ น ที่ และปฏิ บั ติ ต าม
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ที่ ก า ห น ด ร ว ม ทั้ ง จั ด เ ต รี ย ม ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างเพีย งพอ
และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
8.1.12 รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เก็บกองวัสดุ โดยจัดเก็บและ
กองวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเก็บกองเศษวัสดุ
ต่างๆ เท่าที่จาเป็น
8.1.13 ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อมิ
ให้ก่อความเดือดร้อน ราคาญ และความไม่ปลอดภัย ต่อ
พื้นที่ใกล้เคียง
8.1.14 ควบคุมกากับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อ
ของโครงการ และหากพบปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้น
ให้เร่งประสานงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
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8.1.15 ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ให้อยู่ใน
สภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และหากพบว่ าอุปกรณ์
ชารุดให้ดาเนินการซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดี ก่อนนามาใช้
งาน
8.1.16 เมื่อมีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทางาน ต้อง
รายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบโดยทันที และจัดทารายงาน
บันทึกกรณีเกิดอุบัติเหตุที่อธิบายถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข
และผลเสียหายที่เกิดขึ้น
8.2 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานขุดเปิดพื้นที่ และ
การยกท่อลงร่องขุดและงานฝังกลบ
8.2.1 ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านขุ ด เปิ ด พื้ น ที่ ให้ มี ม าตรการ
ป้องกันดินถล่มที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เช่ น การติ ด ตั้ ง Sheet Pile หรื อ Trench
Block เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านดินถล่ม
8.2.2 ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง หรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่
อาจเกิดอันตรายจากการยกท่อลงร่องขุด
8.2.3 ในการก่อสร้างวางท่อแบบขุดเปิด ในช่วงที่แนวท่ออยู่ห่าง
จากแนวเสาไฟฟ้าน้อยกว่า 5 เมตร ต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
 ประสานเจ้าหน้าที่ข องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ขอหารื อ เกี่ ย วกั บ การวางท่ อ ก่ อ นการ
ดาเนินการฯ
 ติ ด ตั้ ง เสาค้ ายั น (Bracing) บริ เ วณที่ มี ก ารขุ ด เปิ ด ที่ มี
ตาแหน่งแนวท่ออยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าน้อยกว่า 5 เมตร
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8.2.4

ก่อนนารถแบ็คโฮออกปฏิบัติงาน ต้องตรวจให้แน่ใจว่ารถ
แบ็คโฮอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและปลอดภัย

8.2.5

บริเวณปากหลุมบ่อรับ-บ่อส่ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
เพื่ อ ป้ อ งกั น การตกหลุ ม และจั ด ให้ มี แ สงสว่ า งและไฟ
กระพริบเตือนให้เพียงพอตลอดเวลา
กั้ น เขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ยสั ญ ญาณแสดง
บริเวณที่ทาการขุด และเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวง
ห้ามที่อาจเกิดอันตราย ขณะที่รถแบ็คโฮกาลังปฏิบัติงาน
ให้เห็นอย่างชัดเจน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานเชื่อมท่อฯ
ตรวจสอบสภาพเครื่องเชื่อมท่อก๊าซให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อน
นามาใช้งาน หากพบว่าชารุดให้รีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ดีก่อนใช้งาน
ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลสาหรับงานเชื่อม เช่น หน้ากากเชื่อม
และแว่นตาลดแสง เป็นต้น อย่างเคร่งครัด
กั้ น เขตบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ มี ก ารเชื่ อ มท่ อ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ ง
เครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย
เศษโลหะหรือประกายไฟจะต้องจากัดให้อยู่เฉพาะบริเวณ
พื้นที่ทางานเชื่อมท่อ และต้องระวังไม่ให้เศษโลหะหรือ
ประกายไฟไปสัมผัสกับวัสดุติดไฟ

8.2.6

8.3
8.3.1
8.3.2

8.3.3
8.3.4
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.3.5
8.4
8.4.1
8.4.2

8.4.3

8.4.4
8.5
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จัดให้มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานในบริเวณที่ทาการเชื่อมท่อ
ตลอดเวลา
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบช่ ว งงานตรวจสอบ
รอยเชื่อม
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยวิธีทดสอบ
ที่ไม่ทาลายสภาพ (Non Destructive Testing; NDT)
กั้นบริเวณพื้นที่ที่ดาเนินการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี
และติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิด
อันตราย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทางาน
(Work Permit)
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสีเอ็กซเรย์จะต้อง
ตรวจสอบและติ ด Film Badge หรื อ แผ่ น วั ด รั ง สี ช นิ ด
Optically Stimulated Luminescence (OSL) ก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน
พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ ต้อง
จัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบช่ ว งงานต่ อ เชื่ อ ม
ท่อส่งก๊าซฯ เดิม
ประสานงานเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารระบบท่ อ เขต 3
(ปท.3) ของ ปตท. เพื่ อ แจ้ ง ก าหนดการและชี้ แ จง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ งานต่ อ เชื่ อ ม และงานด้ า นความ
ปลอดภัยต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.5.2

8.5.3
8.5.4

8.5.5

8.5.6
8.5.7
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ก่ อ นท าการเชื่ อ มต่ อ ผู้ รั บ เหมาจะต้ อ งจั ด ท า Tie-in
Procedure, Safety Procedure แ ล ะ Emergency
Response Procedure เสนอบริ ษั ท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบ
จัดเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบในการเชื่ อมต่อท่อส่งก๊าซฯ
ทัง้ ในส่วนของเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานก่ อ น
ดาเนินการเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในส่วนของ
เจ้ า ของโครงการและผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง เพื่ อ อธิ บ าย
ขั้ น ตอนการเชื่ อ มต่ อ ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ให้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
รับทราบก่อนดาเนินการ
เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการทาการอบรมกฎความปลอดภัย
ทั่วไป การขอใบอนุญาตทางาน และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน ให้กับผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่จะเข้า
มาทาการปฏิบัติงานเชื่อมท่อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การทางาน
ตรวจสอบรายละเอียดด้านความพร้อมของเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเจ้าของ
โครงการเป็นผู้ควบคุม
จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สาหรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาใน
การดาเนินงานต่อเชื่อม ได้แก่
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รถดั บ เพลิ ง ส ารองไว้ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการตลอด
ระยะเวลาในการด าเนิ น งานต่ อ เชื่ อ ม โดยการ
ประสานขอความร่ ว มมื อ และเตรี ย มความพร้ อ ม
ร่วมกั บหน่วยงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
 ประสานขอความร่ ว มมื อ และเตรี ย มความพร้ อ ม
ร่วมกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงใน
การจัดเตรียมรถพยาบาล พยาบาล อย่างน้อย 1 คน
สารองไว้ในพื้นที่ดาเนินงานตลอดช่วงระยะเวลาที่มี
การเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซฯ
 เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ผงเคมี แ ห้ ง (Dry Chemical Fire
Extinguisher) จ านวน 2 ชุ ด ส ารองไว้ ใ นพื้ น ที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
 เครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซ (Gas Detector) จานวน
1 ชุด ในพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ
ติดตั้งป้ายเตือนและราวเหล็ก หรือแผงคอนกรี ต บริ เ วณ
โดยรอบที่ทางานต่อเชื่อมเพื่อป้องกันบุคคลภายนอก และ
ต้องประสานงานกั บ Gas Control ในเรื่องของความดัน
ของก๊าซฯ ในท่อขณะทาการต่อเชื่อม เพื่อให้ความดันอยู่
ในช่วงที่กาหนดและแจ้งเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของงาน
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.6
8.6.1

8.6.2
8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6
8.6.7
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การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใต้สายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง (บริเวณ KP 0+353 ถึง KP 0+413)
ท าการประสานงานกั บการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาคที่ รั บผิดชอบ
พื้นที่ตามแนวเส้นทางวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการก่อนเข้า
ดาเนินการก่อสร้างในพื้นที่
จัดอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทางาน ก่อน
เข้าปฏิบัติงาน
กั้นบริเวณเพื่อไม่ให้นาเครื่องจักรเข้าใกล้ฐานของเสาส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
จั ด ให้ มี สั ญ ลั ก ษณ์ ก าหนดระยะปลอดภั ย (Goal Post)
ในบริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้างโดยเฉพาะจุดตกท้องช้างของ
สายไฟ เพื่อใช้สังเกตการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรจะไม่สูง
กว่าระยะปลอดภัย
ต่อสายดินกับท่อที่วางเรียงอยู่ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดย
ขนาดพื้นที่หน้าตัดของปากคีบบริเวณที่จับ (Clamp) กับ
วัสดุดังกล่าวต้องมีพื้นที่สัมผัสที่มากพอที่สามารถถ่ ายเท
กระแสลงดินได้
จัดให้มี Watch Man ประจารถ Crane และ Back Hoe
ขณะทางาน
ห้ามกองดิน วัสดุต่างๆ ใกล้กับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.7
8.7.1

8.7.2

8.7.3
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การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใกล้กับ
สาธารณูปโภคอื่นๆ
ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวข้องตามแนวระบบท่อของโครงการฯ เพื่อขอทราบ
ข้อมูลรายละเอีย ดระบบสาธารณูปโภค ตาแหน่ง ระดับ
ความลึ ก และแนวทางด้ า นความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานใกล้หรื ออาจกระทบกับระบบสาธารณูปโภคที่
พบในปัจจุบันก่อนเข้าดาเนินการ
ตรวจสอบระบบสาธารณู ปโภคในแนววางท่อ ตามแบบ
ก่อสร้างข้อมูลปัจจุบันที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าของระบบ
และในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ทราบต าแหน่ ง ระบบ
สาธารณู ป โภคที่ แ ท้ จ ริ ง พร้ อ มท าเครื่ อ งหมายหรื อ
สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงต าแหน่ ง สาธารณู ป โภคไว้ ใ นพื้ น ที่
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นจุดตรวจสอบและ
เพิ่มการระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุ มการทางานของบริ ษั ทรับ เหมา
ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ตลอดการก่อสร้างใกล้กับแนวท่อน้า
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แนวท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรม และ
ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อให้มีความระมัดระวังมากขึ้น
รวมทั้ง ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อ และ
หากพบปั ญ หาหรื อ ความเสี ย ห ายเกิ ดขึ้ น ให้ เ ร่ ง
ประสานงานแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.8
8.8.1

8.9
8.9.1
8.9.2

8.9.3

8.9.4
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากบุคคลที่ 3
ติดตั้งป้ายเตือนแสดงตาแหน่งแนววางท่อ และหมายเลข
โทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอดแนวท่อ โดยลักษณะ
และข้อความในป้ ายให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ย วข้ อ ง
กาหนดความเสียหายกับท่อ
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบช่ ว งการขนย้ า ยและ
การจัดเก็บท่อ
จั ด เก็ บ ท่ อ ในลั ก ษณะที่ มี ค วามปลอดภั ย และมี การดูแล
อย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายกับท่อ
ทาการปรับระดับพื้นที่ก่อนที่จะนาท่อลงวาง พร้อมจัดหา
วัสดุสาหรับป้องกันการพังทลายของกองท่อในแนวท่อที่
วางเป็นฐาน เพือ่ ให้การสัมผัสระหว่างท่อและวัสดุรองรับมี
ความมั่นคง
ควบคุมผู้รับเหมาให้เรียงท่อส่งก๊าซฯ อยู่ภายในพื้นที่ที่ได้
กันไว้เพื่อเป็นเขตก่อสร้างเท่านั้น ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีกิจกรรม
ก่อสร้างในเขตทางถนนจะอยู่ในพื้นที่ว่างในเขตทาง และ
การติดตั้งเครื่องหมายจราจรในช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้างจะ
ใช้พื้นที่ผิวจราจรบริเวณไหล่ทางถนนเท่านั้น เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจร
จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของรถแบ็คโฮ และอุปกรณ์ใน
การยกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนเริ่มงาน

หน้า 28

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.9.5
8.10
8.10.1

8.10.2
8.10.3
8.10.4
8.10.5
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง หรือคนอยู่ในระยะที่อาจเกิด
อันตรายจากการยกท่อ
การวางท่อบนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
ก าหนดให้ บ ริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาที่ จ ะเข้ า มาท างานต้ อ ง
ตรวจสอบแนวท่อระบบสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่ เพื่อวาง
แผนการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดอันตรายจากการวางท่อของ
โครงการ
ผูก มัดท่อและอุปกรณ์ให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
กาหนดให้มีการป้องกันท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ และท่อ
ของระบบสาธารณูปโภคข้างเคียงที่วางอยู่บนโครงสร้างชั้น
วางท่อ (Pipe Rack) ในระหว่างการก่อสร้าง
กาหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดเตรียมหน้างานสาหรับงาน
เชื่ อ มท่ อ โดยมี ผ้ า กั น ไฟล้ อ มรอบเพื่ อ ป้ อ งกั น สะเก็ ด ไฟ
กระเด็นจากงานเชื่อม
ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลสาหรับงานเชื่อม เช่น หน้ากากเชื่อม แว่นตาลด
แสง หรือหน้ากากลดแสง ถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้ม
ส้ น และแผ่ น ปิ ด หน้ า อกกั น ประกายไฟ เป็ น ต้ น และ
จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับเหตุฉุกเฉิน
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พบว่า กลุ่มที่ทาการสารวจส่วนใหญ่ไม่วิตกกังวล
ต่อการดาเนินงานของโครงการ ส่วนที่วิตกกังวล
จะกังวลในเรื่องของปัญหาการคมนาคมในระยะ
ก่อสร้าง
ดังนั้น เพื่อลดความวิต กกั งวลจากการพัฒนา
โครงการจึงต้องมีการจัดให้มีแผนปฏิบัติการด้าน
เศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่ อ เป็ น เครื่องมือในการประชาสั มพั นธ์ข่ าวสาร
ข้อมูลเกี่ ยวกั บโครงการ นาไปสู่การสร้ างความรู้
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

8.10.6 โครงการต้องจัดส่งเจ้าหน้ าที่ มาดูแลกากั บการท างานของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างวางท่อบน
โครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
8.10.7 ในกรณีที่การวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วส่งผลกระทบให้ท่อของ
ระบบสาธารณู ป โภคต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งได้ รั บ ความ
เสี ย หาย โครงการต้ อ งก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ รั บ เหมารี บ
ดาเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที
9.1
มีการพิจารณาจ้างคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตาแหน่งงานเข้ามาปฏิบัติงานเป็นลาดับแรก
9.2
จัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ
ชี้ แ จงท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แผนงานก่ อ สร้ า ง วิ ธี ก าร
ก่อสร้าง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ รวมทั้ง
การประสานงานขอความร่วมมือในระยะก่อสร้าง และการ
รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อสงสัย ก่อนการดาเนินกิจกรรม
ก่ อสร้างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในโครงการและคลายความวิตกกังวล
จั ด ให้ มี ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมของ
9.3
โครงการฯ และช่องทางในการติดต่อกับโครงการฯ โดยมี
รายละเอี ย ดเกุ่ยวกั บ การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และเบอร์
โทรศั พ ท์ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ติ ด ต่ อ กรณี มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ
ต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สามารถมองเห็ น ได้ชั ด เจน
และเข้าใจได้ง่าย

9.1 บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน
และชุมชนใกล้เคียง
ดัชนี :
- บันทึกสถิติข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากชุมชน
บันทึกการเข้าพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน และรายงาน
การแก้ไขปัญหา
สถานที่ :
สถานประกอบการ ประชาชนและผู้นาชุมชน ที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ในระยะ 500
เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ที่อยู่ใกล้เคียง
ความถี่ :
ตลอดระยะก่อสร้างโดยต้องมีการสรุปและรายงานผล
ทุก 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9.4

9.5

9.6
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จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนิ น การ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลก ระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับฟังความ
คิดเห็น หากมีข้อร้องเรียนต้องดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว
จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
โครงการฯ ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ งต่อไปนี้ เช่น การ
จั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ใ นรู ป ของแผ่ น พั บ ใบปลิ ว หรื อ
รูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้ความรู้
แก่ หน่วยงาน สถานประกอบการ ผู้นาชุมชน ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ ค วาม
เข้าใจและคลายความวิตกกังวล
จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนปัญหา ความเสียหาย และ
ความเดือดร้อนราคาญที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
ของโครงการฯ ที่ มี ร ะยะเวลาในการแก้ไ ขอย่า งชัดเจน
พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ย วกั บสาเหตุของข้อร้องเรีย น และการ
แก้ไขปัญหา โดยต้องทาการสรุปผลการดาเนินการแก้ไข
เรื่องข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน ทั้งนี้ หากพบข้อร้องเรียน
ความเดือดร้อนมีสาเหตุอันเนื่องมาจากโครงการฯ ให้

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9.2 สารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความ
คิดเห็น
ดัชนี :
- ส ารวจข้ อ มู ล สภาพเศรษฐกิ จ -สั ง คม และความ
คิ ด เห็ น เช่ น ผลกระทบที่ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น
โครงการฯ สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหา
และความต้องการ
สารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการฯ
สถานที่ :
สถานประกอบการ ประชาชนและผู้นาชุมชน ที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ในระยะ 500
เมตรจากแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย ง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความถี่ :
อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่มีการก่อสร้างผ่านพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 31

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

9.7

9.8
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ดาเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็วที่สุด พร้อม
บันทึกข้อร้องเรียน สาเหตุของปัญหา และรายละเอียดการ
แก้ไขปัญหาตามแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และแจ้งผลการ
แก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น แจ้งโดยตรงกับผู้ร้องเรียน ติดประกาศที่
หน่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
โครงการ ทาหนังสือแจ้ งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แจ้งผ่านการประชุมหมู่บ้าน หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็นต้น
จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ก ารดาเนินกิจกรรมโครงการ
และช่องทางติดต่อกับโครงการ เช่น ตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน
ในที่ทาการชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับเรื่องร้องเรียน และเบอร์โทรศัพท์ที่สาคัญสาหรับติดต่อ
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
เข้าพบผู้นาชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
สถานี ต ารวจ ก่ อ นการด าเนิ น การก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่
รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อน
การก่ อสร้าง เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ย วกับแผนการ
ก่ อ สร้ า ง วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งที่ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน
ตัวอย่างเช่น การขุดเปิดหน้าดิน เพื่อสร้างบ่อรับ -บ่อส่ง
เสียงจากการทางานของเครื่องจักร ระยะเวลาการก่อสร้าง

หน้า 32
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

9.9

9.10
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เพื่ อ หารื อ ถึ ง แนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบและ
ประสานความร่วมมือในระยะก่อสร้าง โดยเฉพาะเรื่องการ
ลดผลกระทบจากการกีดขวางทางเข้า-ออกถนนย่อย
ประชาสัมพันธ์แนะนาแผนการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ ให้กับ
ชุมชนตามแนวท่อพาดผ่านในแต่ ละช่วง เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจของชุมชนและรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ก่อนที่จะ
เริ่มก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน เนื้อหาการประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย แผนที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แผนการก่อสร้าง
วิธีก ารก่ อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับผิดชอบกรณี
น าเสนอข้ อ ร้ อ งเรี ย น กรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ เป็ น ต้ น ด้ ว ย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- การจัดนิทรรศการ
- แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
- การแจกใบปลิว / แผ่นพับ
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ สั ญ จรผ่ า นบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนก่อสร้าง
โดยจัดทาเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งบริเวณช่วงถนนที่
แนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ วางผ่ า น เพื่ อ ให้ ผู้ สั ญ จรใช้ ค วาม
ระมัดระวังเมื่อสัญจรผ่าน หรือเลือกใช้เส้นทางอื่น
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9.11

9.12

9.13
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประสานงานกั บผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ รวมถึงจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน
จากชุ ม ชน เพื่ อ ติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง และรั บ เรื่อ งร้ องเรีย น
ความเสีย หาย และความเดือดร้อนราคาญที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนิ น โครงการ ตลอดจนรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ข้ อ เสนอแนะ และข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ า งๆ โดยด าเนิ น การ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่ องมาจากกิจกรรม
ของโครงการฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุ มการทางานของบริ ษั ทรับ เหมา
อย่างใกล้ชิด ตลอดการ ก่อสร้าง เพือ่ ให้มีความระมัดระวัง
มากขึ้น รวมทั้งการติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
วางท่ อ ของโครงการฯ และหากพบปั ญ หาหรื อ ความ
เสีย หายเกิ ดขึ้ นให้เร่งประสานงานและดาเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยเร็ว
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

10. สาธารณสุขและสุขภาพ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9.14

กรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง
ในขณะที่มีกิจกรรม ก่อสร้างต้องดาเนินการเข้าช่วยเหลือ
เยียวยา และแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้ง
รายงานสาเหตุแห่งความเสียหาย ผลของความเสียหาย
และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาซ้า
9.15 ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และมิ
ให้ก่อความเดือดร้อนราคาญ เพื่อความปลอดภัยต่อชุมชน
ที่อยู่ใกล้เคียง
9.16 จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ติ ด ตามตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ลความ
เรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการก่อสร้าง
9.17 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานใน
พื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมตาม
เทศกาลประเพณีวันสาคัญของชุมชน สนับสนุนการศึกษา
ด้านเศรษฐกิจและ อาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพ
ชีวิต และสาธารณประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น
ในระยะก่ อ สร้ า งอาจเกิ ด ผลกระทบต่ อ คนงาน 10.1 มาตรการทั่วไป
ก่อสร้าง พนักงานของโครงการและประชาชนที่ 10.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ แต่จากผลการประเมินผล
ในพื้นที่ จัดอบรมและให้ความรู้ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็น
กระทบด้านสุขภาพ พบว่า ระดับผลกระทบส่วน
สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การสาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การแพร่ ก ระจายของ
ใหญ่จ ะอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งผลกระทบต่ อ
โรคติดต่อที่สาคัญแก่คนงานและประชาชนโดยรอบพื้นที่
สุขภาพกายและสุขภาพใจ
โครงการ
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-
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
10. สาธารณสุขและสุขภาพ
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/GT63066_แบบ สผ.1 Rev.00

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10.1.2 จัดทาบัญชีรายชื่อคนงานก่ อสร้าง แจ้งจานวน และโรค
ประจาตัวของคนงานก่อสร้างแก่สถานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบก่อนเข้าปฏิบัติงาน
10.1.3 จัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการที่เหมาะสม
10.1.4 จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และ
พื้นที่สานักงานชั่วคราว รวมทั้งจัดให้มียานพาหนะพร้อม
สาหรับการนาผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล
ใกล้เคียงทันที
10.1.5 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อตามฤดูกาลกับคนงาน
อย่างสม่าเสมอ และดูแลสภาพแวดล้อมและรักษาความ
สะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
สัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
10.1.6 ก ากั บ ให้ ผู้ รั บ เหมาปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผล
การตรวจวัดแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 และ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนด
แบบสมุดสุขภาพประจาตัวของลูกจ้างที่ทางานเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่
พบความผิ ด ปกติ ห รื อ การเจ็ บ ป่ ว ย การให้ ก ารรั ก ษา
พยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551

หน้า 36

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
10. สาธารณสุขและสุขภาพ
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10.2 การป้องกันและควบคุมโรคระบาด เช่น โรคโควิด 19
10.2.1 ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีเกิด
โรคระบาดเฉพาะพื้นที่
10.2.2 การควบคุมการเดินทางของคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่ โดย
ผู้รับเหมาต้องประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่
รับผิดชอบต้นทางและปลายทางก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 7 วัน
10.2.3 มีการตรวจสอบโควิด 19 ในคนงานและพนักงานก่อนเข้า
ปฏิบัติงานในพื้นที่
10.2.4 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
10.2.5 ขอความอนุ เ คราะห์ ห น่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ขในพื้นที่
หรือจัดหาสื่อความรู้ และข่าวสาร เพื่อให้ความรู้เกี่ย วกับ
โรคระบาด
10.2.6 ให้ ผู้ ค วบคุ ม งาน/หั ว หน้ า งาน จั ด ให้ มี Safety Talk กั บ
คนงานเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรคระบาดช่ ว งก่ อ นเข้ า
ปฏิบัติงานทุกวัน
10.2.7 จัดเตรีย มอุปกรณ์ป้องกั นการระบาดให้คนงานก่อสร้ า ง
อย่างเพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ เป็นต้น

หน้า 37

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
10. สาธารณสุขและสุขภาพ
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10.2.8 จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้นเป็นระยะ หากพบผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงต่อการระบาดให้หยุดปฏิบัติงาน และพาไปพบ
แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่จ ากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้ นที่
ทันที
10.2.9 วางแผนการปฏิ บั ติ ง านและท าความเข้ า ใจกั บ คนงาน
ก่อสร้าง กรณียืนยันว่าพบผู้ป่วย เช่น การโยกย้ายคนงาน
ที่ ไ ม่ ป่ ว ย การจ ากั ด การเดิ น ทางเข้ า ออก การปิ ด พื้ น ที่
บ้านพักคนงาน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการควบคุมโรคระบาด
และประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

หน้า 38

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะดาเนินการ
1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในระยะดาเนินการจะมีการส่งก๊าซฯ ผ่านระบบ 1.1 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ 1.1.1 ก าหนดนโยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
ปลอดภัย ได้ แต่ทาง ปตท. จะมีก ารตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม และขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ
สภาพแนวท่อส่งก๊าซฯ และระบบความปลอดภัย
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น ข้อกาหนดการ
อยู่เป็นประจาตามมาตรฐานที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้
ทางานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การตรวจสอบความปลอดภัย
การดาเนินโครงการฯ มีความปลอดภัยสูงสุด แต่
ในสถานที่ ท างาน การใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายให้
กรณีเกิดการรั่วไหล อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นต้น
ของพนักงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง แต่
1.1.2 จัดให้มีก ารอบรม / ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและ
โอกาสเกิ ดเหตุก ารณ์ดังกล่าวจะอยู่ในระดั บ ต่ า
ความปลอดภัย อย่า งเหมาะสมแก่ พ นักงานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ดังนั้น จึงต้องจัดทาแผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนา
เช่น กฎระเบียบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานอย่าง
มั ย และความปลอดภั ย เพื่ อ น าไปปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
ปลอดภั ย การใช้ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว น
เคร่งครัด เพื่อลดโอกาสในการเกิ ดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น
บุคคล วิธีก ารปฏิบัติก รณีฉุก เฉิน และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เป็นต้น
1.2 การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลและ
การลุกไหม้
1.2.1 ตรวจสอบและบารุงรักษาระบบท่อ โดยมีการเฝ้าระวังและ
บารุงรักษาระบบท่อตามมาตรฐานกาหนด
1.2.2 การส ารวจพื้ น ที่ ว างท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ (Pipeline
Patrolling) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็น
ประจา 4 ครั้งต่อปี
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดัชนี :
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อ และ
เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น รวมทั้งการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ของโครงการ
- สถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน
- สุขภาพของพนักงาน ที่ดูแลพื้นที่โครงการ
สถานที่ :
พื้นที่ดาเนินการระบบขนส่งก๊า ซธรรมชาติ ท างท่ อ
ของโครงการ
ความถี่ :
- จัดทารายงานสรุปการการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของ
ระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุ
วิธีการแก้ไข ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งผลการซ้อมแผน
ฉุกเฉินของโครงการปีละ 1 ครั้ง
- จัดทารายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บใน
ระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง

หน้า 39

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะดาเนินการ
1. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2.3 การสารวจป้ายเตือน (Pipeline Markers) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ASME B31.8 ดาเนินการพร้อมกับ Pipeline
Patrolling ด้วยการเดินเท้าและทางรถยนต์ โดยตรวจสอบ
ว่ามีการเคลื่อนย้ายป้ายเตือนหรือมีการหัก/ชารุดหรือไม่
ข้อความบนป้ายเตือนลบเลือนหรือไม่ เป็นต้น เป็นประจา
4 ครั้งต่อปี
1.2.4 การส ารวจการรั่ ว ของท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ (Pipeline
Leakage Surveys) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8
เป็นประจา 1 ครั้งต่อปี
1.2.5 การสั ง เกตการทรุ ด ตั ว ของท่ อ ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
(Pipeline Settlement and Soil Erosion) เป็นประจา
1 ครั้งต่อปี
1.2.6 การตรวจสอบระบบจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น การ
ผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipe to Soil Potential
Survey) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169 โดยทา
การตรวจวั ด ระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ า ของระบบป้ อ งกั น การ
ผุกร่อนของท่อส่งก๊าซที่จุด Test Post เป็นประจา 2 ครั้งต่อปี
1.2.7 การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุของท่อ
ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ใ ต้ ดิ น (Close Interval Pipe to Soil
Potential Survey) ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน NACE SP
0169 เป็นประจา 10 ปีต่อครั้ง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(ภายหลังจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ ปตท. จะอยู่
ภายใต้การรับผิดชอบของบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน))
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1.2.8 การตรวจสอบการชารุดของวัสดุเคลือบท่อ ด้วยวิธี DCVG
หรื อ ACVG เพื่ อ หาต าแหน่ ง ที่ วั ส ดุ เ คลื อ บท่ อ ช ารุ ด และ
ประมาณการขนาดของแผล โดยประเมินตาม NACE SP
0502 เป็นประจา 10 ปีต่อครั้ง
1.2.9 ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอ
นามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม และขั้ น ตอนคู่ มื อ การปฏิ บั ติ
กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเขต
ระบบท่อ
1.2.10 ดูแลรักษาป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงตาแหน่งแนวท่อ ให้
เห็นข้อความและหมายเลข โทรศัพท์แจ้งเหตุอย่างชัดเจน
ทั้ ง นี้ หากพบการช ารุ ด หรื อ สู ญ หายให้ เ ร่ ง ด าเนิ น การ
ซ่อมแซมหรือนาป้ายมาเพิ่มเติมแทนป้ายที่สูญหายทันที
1.2.11 ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่ระบบท่อพาด
ผ่าน และหน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบสาธารณู ปโภค
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งแนววางท่ อ ฯ ของโครงการฯ ให้ แ จ้ ง
กิ จ กรรมใดๆ ที่จ ะดาเนินการในขอบเขตระบบล่ว งหน้ า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
1.2.12 ก าหนดให้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด ที่ ใ ช้ ภ ายใน
บริเวณพื้นที่กระบวนการดาเนินงานของสถานีควบคุมเป็น
ประเภทอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion Proof)
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1.2.13 จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบ
น้าดับเพลิง และอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย บริเวณสถานี
ควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของประเทศไทยหรื อ
สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NFPA)
1.2.14 จัดให้มีระบบการขออนุญาตทางาน (Work Permit) ใน
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
1.3 การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติกรณีเกิดการรั่วไหล
1.3.1 จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน เพื่อ
ควบคุมสถานการณ์ในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่ วไหล
ของระบบท่อ
1.3.2 จัดทาเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงาน
ในกรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ฉุ ก เฉิ น เช่ น สถานี ต ารวจ หน่ ว ย
บรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาล เป็นต้น
1.3.3 ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่ วไหลของระบบท่อและ
เกิ ด การลุ ก ไหม้ ใ นพื้ น ที่ ร ะบบท่ อ ฯ โดยมี ค วามถี่ ใ นการ
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
1.3.4 จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมินประสิทธิภาพ
ของแผนระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ของโครงการฯ เป็ น ระยะๆ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)
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1.3.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
เพื่อทาหน้าที่ควบคุมดูแลในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซฯ
1.3.6 จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเสียหายจากการดาเนินโครงการฯ
1.4 การด าเนิ น งานด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภัย
สาหรับพนักงานปฏิบัติงาน
1.4.1 ควบคุมให้มีก ารใช้อุปกรณ์ป้องกั นอันตรายส่วนบุ ค คลที่
เหมาะสมในแต่ละประเภทของงาน และควบคุมให้มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกั นอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมในแต่ล ะ
ประเภทของงาน
1.4.2 ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ก่อน
นามาใช้ปฏิบัติงาน
1.4.3 จั ด ให้ มี ร ะบบดู แ ล รั ก ษา เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ จ ะ
นามาใช้ปฏิบัติงานเป็นประจา
1.4.4 ตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการเป็นประจาปีละ 1 ครั้ง
1.4.5 ขณะที่ดาเนินการซ่อมแซมท่อก๊าซฯ ที่รั่วต้องปฏิบัติดังนี้

จั ดให้ มี ระบบขออนุ ญ าตเข้ า ท างานบริ เ วณที่ ท าการ
เชื่ อ มต่ อ ท่ อ และการตรวจสอบรอยเชื่ อ มด้ ว ยการ
เอ็กซเรย์
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ควบคุ ม ดู แ ลให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครอง
ความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล เช่ น ถุ ง มื อ หมวกนิ ร ภั ย
รองเท้านิรภัย เป็นต้น
กั้ น เขตพื้ น ที่ ที่ ท าการเชื่ อ มท่ อ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ ง
เครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย
กั้นบริเวณพื้นที่ที่ทาการตรวจสอบรอยเชื่อม พร้อมทั้ง
ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ย วข้องเข้ามาในพื้นที่ดัง กล่าว
โดยเด็ดขาด
พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอกซเรย์
ต้ อ งจั ด ให้ มี ป้ า ยรั ง สี แ สดงไว้ โ ดยมี ข้ อ ความและ
สัญลักษณ์ในป้าย ดังนี้

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอกซเรย์
ต้องตรวจสอบและติด Film Badge หรือ แผ่นวัดรังสี
ชนิ ด Optically Stimulated Luminescence (OSL)
หรือ TLD Card ก่อนดาเนินการเข้าปฏิบัติงาน
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1.5 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่สามและการก่อ
วินาศกรรม
1.5.1 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน สถาน
ประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงระบบท่อช่วยสอดส่องดูแลมิให้
ผู้ใดมาทากิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบ
ท่อของโครงการฯ
1.5.2 หากหน่วยงานใดจะดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือ
กระทาการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตระบบ
ท่อ ต้องแจ้งให้โครงการฯ ทราบล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประสานงานตลอดระยะเวลาดาเนินการ
1.5.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายเตือนตาแหน่งท่อส่งก๊าซฯ
หรือสัญลักษณ์ให้สามารถมองเห็นข้อความและหมายเลข
โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
1.5.4 ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซฯ
อย่างสม่าเสมอเป็นประจาตามมาตรฐาน ASME B31.8
2. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และ จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 2.1 จั ด ให้ มี ร ะบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นความเสี ย หายและความ
การมีส่วนร่วมของ
เดือดร้อนราคาญที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ โดยมี
พบว่า ส่ วนใหญ่ไม่วิตกกั งวลต่อการดาเนิน งาน
ของโครงการ ส่วนที่วิตกกังวลจะกังวลในเรื่องของ
ประชาชน
ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติในระยะดาเนินการ
ระยะเวลาการดาเนินการแก้ไขในแต่ละขั้นตอน และการแจ้ง
กลับผู้ร้องที่ชัดเจน
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจาก
หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง
ดัชนี :
บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและ
ชุมชนใกล้เคียง
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แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะดาเนินการ
2. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เพื่อลดความวิ ตกกั งวลจากการพั ฒ นา 2.2 เผยแพร่ และประชาสั มพั นธ์ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการด าเนิ นงาน
โครงการฯ ให้ กั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และชุ มชนในพื้ นที่
โครงการจึ ง ต้ อ งจั ด ให้ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
เศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใกล้เคียง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่ าน
เพื่ อ เป็ น เครื่ องมือในการประชาสั มพั นธ์ข่ าวสาร
ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ ยวกั บโครงการ นาไปสู่การสร้ างความรู้
เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้นาชุมชน เป็น
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อ ง
ต้น โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ
ต่อไป
และความปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความ
เชื่อมั่นต่อการดาเนินโครงการฯ
2.3 สร้างความสัมพันธ์ที่ ดีต่อชุมชน โดยเข้าร่วมดาเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การร่วม
กิ จ กรรมตามเทศกาล ประเพณี วั น ส าคั ญ ของชุ ม ชนการ
สนับสนุนด้านการกีฬา ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น
2.4 จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจ
เกิ ดขึ้ นต่ อชี วิ ตและทรั พย์ สิ นอั นเนื่ องมาจากกิ จกรรมของ
โครงการฯ ที่เกิดขึ้นตลอดอายุการดาเนินการของโครงการฯ

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/GT63066_แบบ สผ.1 Rev.00

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถานที่ :
พื้นที่ดาเนินการระบบขนส่งก๊า ซธรรมชาติ ท างท่ อ
ของโครงการ หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง
ความถี่ :
บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและ
ชุมชนใกล้เคียง ให้มีการสรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการทุก 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(ภายหลังจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ ปตท. จะอยู่
ภายใต้การรับผิดชอบของบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน))
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1ก หนังสือขออนุญาตวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ภาคผนวก 1ข หนังสืออนุญาตในการระบายน้าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิต
(Hydrostatic Test) ลงสู่คลองมาบใหญ่จากเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
ภาคผนวก 1ค หนังสือรับรองความเพียงพอในการส่งจ่ายน้าจากการประปาส่วนภูมิภาค
ภาคผนวก 1ง หนังสือรับรองความสามารถในการจัดการมูลฝอยจากเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
ภาคผนวก 2ก Alignment Sheet แนวท่อของโครงการฯ
ภาคผนวก 2ข รายการคานวณการออกแบบท่อเพื่อรองรับน้าหนักแรงกดทับ
ภาคผนวก 2ค SDS ของโซเดียมเบนโทไนท์
ภาคผนวก 2ง รายการคานวณความแข็งแรงของโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
ภาคผนวก 2จ หนังสือรับรองการประกันภัย
ภาคผนวก 3ก
ภาคผนวก 3ข
ภาคผนวก 3ค
ภาคผนวก 3ง
ภาคผนวก 3จ
ภาคผนวก 3ฉ

ภาคผนวก 3ช

ภาคผนวก 3ซ
ภาคผนวก 3ฌ

ภาคผนวก 3ญ

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางการเกิดในประเทศไทย (ปี พ.ศ.2558-2564)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ผลการตรวจวัดระดับเสียง
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดิน
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน
ข้อมูล ผลการส ารวจทรั พยากรป่า ไม้แ ละสั ตว์ป่ า ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โค
เจนเนอเรชั่น จากัด, พฤษภาคม 2564
บัญชีรายชื่อพรรณไม้และบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าที่สารวจพบในพื้นที่ศึกษารัศมี 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
1. บัญชีรายชื่อพรรณไม้
2. บัญชีรายชื่อสัตว์ป่า
ผลการสารวจทรัพยากรชีวภาพทางน้า
แบบสอบถามในการสารวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม
1. แบบสอบถามหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว
2. แบบสอบถามสถานประกอบการ
3. แบบสอบถามผู้นาชุมชน
4. แบบสอบถามครัวเรือน
ผลการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ภาคผนวก (ต่อ)
ภาคผนวก 3ฎ
ภาคผนวก 3ฏ
ภาคผนวก 3ฐ
ภาคผนวก 3ฑ
ภาคผนวก 3ฒ
ภาคผนวก 3ณ
ภาคผนวก 3ด
ภาคผนวก 3ต
ภาคผนวก 3ถ
ภาคผนวก 3ท
ภาคผนวก 3ธ
ภาคผนวก 3น
ภาคผนวก 3บ
ภาคผนวก 3ป
ภาคผนวก 3ผ
ภาคผนวก 3ฝ
ภาคผนวก 3พ
ภาคผนวก 3ฟ
ภาคผนวก 3ภ
ภาคผนวก 3ม

แบบสอบถามข้อมูลสาธารณสุข
เอกสารประกอบการเข้าพบหารือฯ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1
สื่อที่ใช้ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1
หนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1
ป้ายประกาศเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1
แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ป้ายประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
หนังสือคาสั่งไห้ดาเนินการจัดประชุมจากเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
สื่อที่ใช้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
หนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2
ป้ายประกาศเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2
แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
ผลวิเคราะห์แบบสอบถามภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

ภาคผนวก 4ก แปลงรหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินเป็นประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินของ USGS
ภาคผนวก 4ข ข้อมูลนาเข้าสาหรับการคานวณค่า Surface Roughness Length, Bowen Ratio และ
ค่า Albedo โดยใช้โปรแกรม AERSURFACE
ภาคผนวก 4ค สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ถึงธันวาคม พศ.2563
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญรูป
รูปที่

หน้า

1.1-1

แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา 500 เมตรจากกึ่งกลาง
แนวท่อ
...................................................................................................................1-3

2.3-1
2.4-1

โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ................................2-3
แหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติที่สามารถส่งจ่ายมายังพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ..........................................................................................................2-6
การพิจารณาเส้นทางในการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ .....................................2-8
การแบ่งพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ พื้นที่ช่วงที่ 1 และ พื้นที่ช่วงที่ 2
(Zone 1 & Zone 2).........................................................................................................2-9
แนวเส้นทางเลือกของโครงการฯ ในพื้นที่ช่วงที่ 1 (Zone 1) ........................................... 2-11
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1 วางขนานไปตามแนวท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท.
ในเขตระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV ........................................................................ 2-12
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2 วางในเขตทางของถนนทางเข้า-ออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
(BV4.1) ของ ปตท. ......................................................................................................... 2-13
แนวเส้นทางเลือกของโครงการฯ ในพื้นที่ช่วงที่ 2 (Zone 2) ........................................... 2-15
แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1 วางอยู่ในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งซ้าย ไปจนถึงโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) .. 2-16
แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2 วางอยู่เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่กระเฉท) ฝั่งซ้าย แล้วข้ามมาฝั่งขวา ก่อนถึงคลองมาบใหญ่ แล้ววางเลียบไปจนถึง
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) .................................................................. 2-19
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา 500 เมตรจากกึ่งกลาง
แนวท่อ
................................................................................................................ 2-28
รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการบริเวณจุด Tie-in
ภายในสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1) ของ ปตท (KP 0+00 ถึง 0+020). .................... 2-35
รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บริเวณถนนทางเข้าออก
ของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1) ของ ปตท. ที่ก่อสร้างด้วยวิธีขุดเปิด
(Open Cut) (KP 0+059 ถึง KP 0+113) ....................................................................... 2-36

2.4-2
2.4-3
2.4-4
2.4-5
2.4-6
2.4-7
2.4-8
2.4-9

2.4-10
2.5-1
2.5-2
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่

หน้า

2.5-3

รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บริเวณถนนทางเข้า-ออกของ
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1) ของ ปตท. ที่เบี่ยงซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปยังถนนชุมชน
หนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) ที่ ก่ อ สร้ า งด้ ว ยวิ ธี ขุ ด เปิ ด (Open Cut)
(KP 0+085) ................................................................................................................ 2-37
รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บริเวณที่วางถนนทางเข้า-ออก
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1) ของ ปตท. ไปตามเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) (KP 0+237 ถึง KP 0+261) .......................................... 2-38
รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ บริเวณจุดที่วางท่อพาดผ่าน
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และเส้นที่ 5 ของ ปตท. (KP 0+350) ............................................. 2-40
รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บริเวณจุดที่มีการดันลอด
(Boring / Pipe Jacking) ใต้ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
(KP 0+683 ถึง KP 0+695) ............................................................................................ 2-41
รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่วางท่อด้วยวิธีเจาะลอด (HDD)
ผ่านคลองมาบใหญ่ (KP 0+695 ถึง KP 0+793) ............................................................. 2-42
รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ บริเวณจุดที่ลอดใต้ท่อส่งก๊าซฯ ของ
MIG ขนาด 2, 6, 12 นิ้ว (KP 0+775) ............................................................................. 2-43
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เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200 ....................... 4-44
เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200 ....................... 4-45
เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200 ....................... 4-46
เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24
ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200 ........... 4-47
เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) บริเวณ KP 1+150 ถึง
KP 1+200 ................................................................................................................ 4-48
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หน้า ณ-ภ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
4.1-24
4.1-25
4.1-26
4.1-27
4.1-28
4.1-29
4.1-30
4.1-31
4.1-32
4.1-33
4.1-34
4.2.1
4.3-1
4.3-2
4.3-3
4.5-1
4.6-1
4.6-2
4.6-3
4.6-4

หน้า
เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
จากกิจกรรมการดันลอด (Boring) บริเวณบ่อส่ง KP 1+238 ........................................... 4-50
เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
จากกิจกรรมการดันลอด (Boring) บริเวณบ่อส่ง KP1+238 ............................................ 4-51
เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
จากกิจกรรมการดันลอด (Boring) บริเวณบ่อส่ง KP 1+238 ........................................... 4-52
เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการดันลอด (Boring) บริเวณบ่อส่ง KP 1+238 ................ 4-53
เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการดันลอด (Boring) บริเวณบ่อส่ง KP 1+238 ................ 4-54
ขั้นตอนการตรวจวัด และวิเคราะห์การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน .................. 4-63
ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ลดทอนตามระยะทางไปยังพื้นที่อ่อนไหว .............. 4-73
ระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างวางท่อแบบขุดเปิด (Open Cut) ........................................... 4-76
ระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างวางท่อแบบดันลอด (Boring)................................................. 4-77
ระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างวางท่อแบบเจาะลอด (HDD) ................................................. 4-78
ระยะอ้างอิงที่ใช้คานวณค่า Fresnel Number ............................................................... 4-89
ชนิดและจานวนต้นไม้ใหญ่ที่ต้องทาการขุดล้อมย้ายออกจาก
บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ.......................................................................................... 4-100
รัศมีวงเลี้ยวของรถบรรทุก ประเภทรถเทรลเลอร์ .......................................................... 4-112
พิกัดขนาดและน้าหนักบรรทุกตามกฎหมาย .................................................................. 4-113
ตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่วางขนานกับท่อระบายน้าของเทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา .............................................................................................................. 4-116
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ .................................................................... 4-127
แผนภูมิขอบเขตและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ...................................................... 4-173
แผนภาพแสดงเหตุการณ์กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ ............................................ 4-179
ตัวอย่างความแตกต่างเมื่อเกิดการรั่วไหลระหว่างก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้ม .............. 4-185
ตารางเมตริกซ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส/ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ กับระดับ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ .............................................................................................. 4-187
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หน้า ด-ภ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่

หน้า

4.6-5

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 0.25 นิ้ว) ........................................................... 4-193
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 0.25 นิ้ว) ............................................................ 4-194
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(กรณีรูรั่ว 0.25 นิ้ว ตลอดแนวท่อ) ................................................................................ 4-195
พื้นที่ทไี่ ด้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 1 นิ้ว) ................................................................ 4-196
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 1 นิ้ว) ................................................................. 4-197
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(กรณีรูรั่ว 1 นิ้ว ตลอดแนวท่อ) ...................................................................................... 4-198
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Fireball ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีท่อแตกหัก) ............................................................... 4-200
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Fireball ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีท่อแตกหัก) ................................................................ 4-201
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Fireball ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(กรณีท่อแตกหัก ตลอดแนวท่อ) .................................................................................... 4-202
พืน้ ที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณ
จุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 0.25 นิ้ว) ...................................................................... 4-205
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณ
จุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 0.25 นิ้ว) ....................................................................... 4-206
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(กรณีรูรั่ว 0.25 นิ้ว ตลอดแนวท่อ) ................................................................................ 4-207
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณ
จุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 1 นิ้ว)............................................................................ 4-208
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณ
จุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 1 นิ้ว)............................................................................. 4-209

4.6-6
4.6-7
4.6-8
4.6-9
4.6-10
4.6-11
4.6-12
4.6-13
4.6-14
4.6-15
4.6-16
4.6-17
4.6-18

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64348_สารบัญ Rev.00

หน้า ต-ภ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
4.6-19
4.6-20
4.6-21
4.6-22

5.1-1
5.1-2
5.1-3
5.1-4
5.1-5
5.1-6
5.1-7

หน้า
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (กรณี
รูรั่ว 1 นิ้ว ตลอดแนวท่อ) .............................................................................................. 4-210
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณ
จุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีท่อแตกหัก) .......................................................................... 4-211
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณ
จุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีท่อแตกหัก) ........................................................................... 4-212
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (กรณีท่อ
แตกหัก ตลอดแนวท่อ) .................................................................................................. 4-213
จุดติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง ............................................................ 5-94
จุดติดตามตรวจวัดเสียง ระยะก่อสร้าง ............................................................................ 5-95
จุดติดตามตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน ระยะก่อสร้าง ......................................................... 5-96
แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ระยะก่อสร้าง ..................................................................... 5-97
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน.......................................................................... 5-98
แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ระยะดาเนินการ .............................................................. 5-100
พื้นที่สารวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะก่อสร้าง ........ 5-101
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หน้า ถ-ภ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.3-1
1.3-2
1.3-3
1.3-3
1.3-4
1.5-1
1.6-1
1.6-2
2.2-1
2.4-1
2.4-2
2.4-3
2.4-4
2.5-1
2.5-2
2.5-3
2.5-4
2.5-5
2.6-1
2.6-2

หน้า
พื้นที่ศึกษารัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ............................1-7
ระยะเวลาการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม .........................1-8
วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา ............................................................1-9
วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา ......................................................... 1-10
รายชื่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง ................................................................................................................ 1-15
แผนการดาเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ........................................ 1-23
สถานภาพของการขออนุญาตใช้เขตทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .................................. 1-24
สถานภาพของการขออนุญาตด้านอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ................................... 1-26
องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติที่จะส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ .....................2-2
พิจารณาการให้น้าหนักความสาคัญแต่ละด้าน ................................................................. 2-21
ดัชนีบ่งชี้ของแต่ละด้านการพิจารณาแนวเส้นทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ และการให้น้าหนักความสาคัญของดัชนีบ่งชี้ต่างๆ .................................. 2-21
สรุปรายละเอียดการให้คะแนนในการพิจารณาแนวเส้นทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติของโครงการฯ .................................................................................................. 2-23
สรุปคะแนนความเหมาะสมของแนวเส้นทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ ................................................................................................................ 2-27
พื้นที่ตามเขตปกครองที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาข้างละ 500 เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ......... 2-29
สภาพปัจจุบันของพื้นที่วางท่อส่งก๊าซฯ และระยะห่างจากระบบสาธารณูปโภคที่อยู่
ใกล้เคียง
................................................................................................................ 2-30
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คาดการณ์ปริมาณการชะล้างพังทลายของดินตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ด้วยวิธีดันลอด/
เจาะลอด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1-6
4.1-7
4.1-8
4.1-9
4.1-10
4.1-11

4.1-12

4.1-13
4.1-14
4.1-15
4.1-16
4.1-17
4.1-18
4.1-19
4.1-20

หน้า
ผลการประเมินฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จากกิจกรรมการก่อสร้างแบบขุดเปิด
(Open Cut) ................................................................................................................ 4-19
ผลการประเมินฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการก่อสร้างแบบขุดเปิด
(Open Cut) ................................................................................................................ 4-20
อัตราการระบายมลสารจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อใต้ดินด้วยวิธีขุดเปิด
ดันลอด และเจาะลอด ..................................................................................................... 4-27
ข้อมูลแหล่งกาเนิดมลสารชนิดอยู่กับที่ (Point Source) จากกิจกรรมการดันลอด (Boring)
และเจาะลอดท่อ (HDD) สาหรับนาเข้าในแบบจาลอง AERMOD .................................... 4-28
ค่าสัดส่วนของ NO2 / NOX ที่ระยะห่างต่างๆ จากแหล่งกาเนิดบริเวณท้ายลม (Downwind
Distance) ................................................................................................................ 4-30
ผลการคาดการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD
รวมกับค่าตรวจวัดสูงสุด กรณีที่ 1 (ผลกระทบจากโครงการฯ บริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8
ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้คลองมาบใหญ่)) ..................................................................... 4-32
ผลการคาดการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD
รวมกับค่าตรวจวัดสูงสุด กรณีที่ 2 (ผลกระทบจากโครงการฯ บริเวณบริเวณบ้านพักอาศัย
หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน)) ............................................. 4-43
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบในระยะประชิดจานวน 15 หลัง ............................................ 4-58
ระยะห่างที่ใกล้ที่สุดในแต่ละวิธีการก่อสร้างของโครงการฯ ไปยังพื้นที่อ่อนไหวและ
ชุมชนที่ใกล้เคียง ............................................................................................................. 4-58
ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อ ................... 4-60
การเปรียบเทียบตัวปรับค่าระดับเสียง ............................................................................. 4-62
การคาดการณ์ระดับความดังเสียงในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตร จาก
แหล่งกาเนิดเสียง ............................................................................................................ 4-65
ระดับเสียงที่พนักงานได้รับจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของ
โครงการฯ ................................................................................................................ 4-70
ผลการคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในระยะก่อสร้างโครงการฯ ........................ 4-74
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว จากกิจกรรมการขุดเปิด
(Open Cut) กรณีไม่มีการกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง ................................... 4-79
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.1-21
4.1-22
4.1-23
4.1-24
4.1-25
4.1-26
4.1-27
4.1-28
4.1-29
4.1-30
4.1-31
4.1-32
4.1-33
4.1-34
4.3-1
4.3-2
4.3-3

หน้า
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว จากกิจกรรมดันลอด (Boring)
กรณีไม่มีการกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง ........................................................ 4-80
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว จากกิจกรรมดันลอด (Boring)
กรณีกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง ..................................................................... 4-81
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว จากกิจกรรมเจาะลอด (HDD)
กรณีไม่มีการกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง ........................................................ 4-82
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว จากกิจกรรมเจาะลอด (HDD)
กรณีกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง ..................................................................... 4-83
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว กรณีไม่มีการกาหนดมาตรการ
ติดตั้งกาแพงกั้นเสียง ....................................................................................................... 4-86
ระดับเสียงที่ลดลง (Transmission Loss) จากการใช้วัสดุดูดซับเสียงประเภทต่างๆ ........ 4-88
รายละเอียดการคานวณค่าระดับเสียงที่ลดลงจากการเดินทางข้ามกาแพงกั้นเสียงไปยัง
บ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า .................................................................... 4-89
ผลการคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในระยะก่อสร้างโครงการฯ (กรณีกาหนด
มาตรการลดผลกระทบด้านระดับเสียง) ........................................................................... 4-92
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว กรณีไม่มีการกาหนดมาตรการ
ติดตั้งกาแพงกั้นเสียง (กรณีกาหนดมาตรการลดผลกระทบด้านระดับเสียง) ..................... 4-93
ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากอุปกรณ์ก่อสร้าง ........................................................... 4-94
ระดับความสั่นสะเทือนที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด ........................................................ 4-95
ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ........................................ 4-96
ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่มีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน ของ DIN4150
ผลกระทบต่ออาคาร ........................................................................................................ 4-97
ผลกระทบอันเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง ...................... 4-98
ค่าถ่วงน้าหนักของยานพาหนะแต่ละประเภท ................................................................ 4-105
ค่ามาตรฐานสาหรับจาแนกสภาพการจราจร ................................................................. 4-105
ปริมาณการจราจรบริเวณ ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดที่ 1
ในวันหยุดราชการ ......................................................................................................... 4-107
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.3-4
4.3-5
4.3-6
4.3-7
4.5-1
4.5-2
4.5-3
4.5-4
4.5-5

4.5-6
4.5-7
4.5-8
4.5-9
4.5-10
4.5-11
4.5-12
4.5-13

หน้า
ปริมาณการจราจรบริเวณ ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดที่ 1
ในวันทาการ .............................................................................................................. 4-108
ปริมาณการจราจรบริเวณ ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดที่ 2
ในวันหยุดราชการ ......................................................................................................... 4-109
ปริมาณการจราจรบริเวณ ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดที่ 2
ในวันทาการ .............................................................................................................. 4-110
ค่า V/C Ratio บริเวณ ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) .............. 4-111
ปัจจัยพิจารณาในการกาหนดขอบเขตการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ............. 4-129
รายละเอียดของมลพิษและการจัดการ ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ .................... 4-132
สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรอง (Screening Tool) ............... 4-134
ผลการประเมินค่าความเข้มข้นของมลสารในบรรยากาศเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้างโครงการ .............................................................. 4-139
สรุปผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ในระยะก่อสร้างด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) บริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อ
ผลกระทบและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ............................................................................ 4-142
ตารางความเสี่ยงทางสุขภาพ (Health Risk Matrix) ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ .............................................................................................................. 4-145
คานิยามและการกาหนดคะแนนสาหรับโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบทางสุขภาพ
(Likelihood) .............................................................................................................. 4-145
การกาหนดคะแนนสาหรับระดับความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
(Severity of Consequence) ..................................................................................... 4-146
ระดับผลกระทบจากการประเมินระหว่างโอกาสในการเกิดและความรุนแรง
ของผลที่ตามมาโดยใช้ Health Risk Matrix ................................................................. 4-146
หลักเกณฑ์ในการประเมินความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพ .................................. 4-148
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการฯ ใน ระยะก่อสร้าง ... 4-149
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะดาเนินการ... 4-167
สรุปผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางสุขภาพในระยะก่อสร้าง
และดาเนินการ .............................................................................................................. 4-169
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.6-1
4.6-2
4.6-3
4.6-4
4.6-5
4.6-6
4.6-7
4.6-8
4.6-9
4.6-10
4.6-11
4.6-12
4.6-13
4.6-14
4.6-15
4.6-16
4.6-17
4.6-18
4.6-19

หน้า
รายละเอียดท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ............................................................. 4-174
ลักษณะทั่วไปของก๊าซธรรมชาติ .................................................................................... 4-174
องค์ประกอบก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ..................................................................... 4-175
การกาหนดขนาดรูรั่วของท่อตามแนวทางของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) ...... 4-180
ข้อมูลสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศที่ใช้ในการประเมิน ................................ 4-181
ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของท่อขนาดต่างๆ ที่เสนอแนะโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
อเมริกา (API) .............................................................................................................. 4-182
โอกาสการเกิดอุบัติเหตุของท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เทียบกับสถิติโอกาสในการเกิดอุบัติ
จากการดาเนินการของ ปตท. และ API......................................................................... 4-183
โอกาสในการเกิดการติดไฟหรือระเบิดของสารสถานะก๊าซ C1-C2 และไม่มีโอกาสลุกไหม้
อัตโนมัติ (Auto Ignition Not Likely).......................................................................... 4-183
ผลกระทบที่เกิดจากไฟไหม้ที่ระดับพลังงานความร้อนต่างๆ........................................... 4-186
ผลกระทบที่เกิดจากการระเบิดที่ระดับแรงดันต่างๆ ...................................................... 4-186
คาจากัดความของระดับความน่าจะเป็นของโอกาส/ความถี่ในการเกิดอันตรายร้ายแรง
(Frequency) .............................................................................................................. 4-187
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity) ................................................................... 4-188
อัตราการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ................................................. 4-189
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลและติดไฟหรือระเบิดแบบต่างๆ บริเวณท่อก๊าซ
ธรรมชาติ .............................................................................................................. 4-190
รัศมีการแผ่ความร้อนจากการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire Fireball VCE และ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
5.2-1

5.3-1

5.3-2

หน้า
มาตรการทั่วไป โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง .................................................................................... 5-46
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ................ 5-87
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ................ 5-93
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สารบัญภาพ
ภาพที่
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3.1-2
3.1-3
3.1-4
3.1-5
3.2-1
3.2-2
3.2-3
3.2-4
3.3-1
3.5-1
3.5-2
3.5-3
3.5-4

3.5-5

หน้า
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ
วันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ..................................................................................... 3-17
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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บทที่ 1
บทนำ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็นมาของโครงการ เหตุผลและความจาเป็นในการดาเนินโครงการ
และวัตถุประสงค์ของโครงการ

บริ ษั ท เอ็ ก โก โคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด ได้ ป ระกอบกิ จ การโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นร่ ว ม
แบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจากส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.)
เมื่อปี พ.ศ. 2542 ที่กาลั งการผลิ ตไฟฟ้ าสู งสุ ดประมาณ 120.95 MW และกาลั งการผลิ ต ไฟฟ้ า สุ ท ธิ
ประมาณ 117.10 MW โดยเริ่มดาเนินการจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งจ่ายให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประมาณ 60 MW และโรงงานในส่วนอุตสาหกรรมระยอง อินดัสเตรียล
ปาร์ค และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 57.10 MW ปัจจุบันสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จะหมดอายุในวันที่
28 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอขายไฟฟ้าตาม “ประกาศคณะกรรมการ
กากับ กิจ การพลั งงาน เรื่ อง ประกาศเชิญชวนการรับชื้อไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภท Firm
ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นอายุสัญญาในปี พ.ศ. 2562-2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) พ.ศ. 2562”
ที่มีอายุสัญญา 25 ปี โดยข้อกาหนดของโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กฯ ดังกล่าว จะต้องมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายกาลังการผลิตไฟฟ้าโดยการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมภายในพื้น ที่ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนในปัจจุบัน ซึ่งมีกาลังการผลิต ไฟฟ้า
ประมาณ 118.006 MW โดยมีกาหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในเชิงพาณิชย์ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.
2567 ซึ่งการขยายกาลังการผลิตดังกล่าวได้มีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้
ชื่อโครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือที่
ทส 1010.7/4933 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564
เนื่องจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนที่ใช้งานอยู่ ในปัจจุบัน เริ่มใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมานานกว่า 19 ปี ซึ่งอายุการใช้งาน
ของท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ ถู ก ออกแบบไว้ ประมาณ 30 ปี เมื่อพิจารณาแผนการผลิ ตและส่ งจ่า ยไฟฟ้ า
ในเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ในปี พ.ศ. 2567 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
25 ปี ประกอบกับ อายุการใช้งานของท่อก๊าซธรรมชาติปัจจุบันไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ตลอดอายุ
ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติเส้นใหม่
เพื่อส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8
เทศบาลต าบลมาบข่ า พั ฒ นา อ าเภอนิ ค มพั ฒ นา จั ง หวั ด ระยอง มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 8 นิ้ ว
มีจุดเริ่มต้นที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท. ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ประมาณ 0.65 กิโลเมตร โดยแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ จะวางในเขตทาง
ของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) เข้าสู่พื้นที่ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ในปัจจุบัน
และไปสิ้นสุดที่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ที่อยู่ภายในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน (รูปที่ 1.1-1) โดยแนวท่อส่งก๊าซของโครงการฯ มีความยาวประมาณ 1.362 กิโลเมตร และมีความ
ดันใช้งานอยู่ที่ประมาณ 86.2 บาร์
โครงการท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ ไปยัง โรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้งที่ 1) เข้าข่าย
ประเภทโครงการที่ต้องมีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงาน
การประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ มที่ 136 ตอนพิเศษ 3ง ลงวันที่
4 มกราคม 2562 ในเอกสารท้ายประกาศ 4 ลาดับ 3 ที่กาหนดให้ “โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและ
น้้ามันเชื้อเพลิงทางท่อทุกขนาด ต้องมีการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกเว้น
(1) โครงการระบบขนส่ ง ก๊า ซธรรมชาติ ท างท่ อบนบกที่โ ครงการทั้ ง หมดมี ค วามดั น ใช้ งานสู ง สุ ด
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 20 บาร์ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่ อ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 16 นิ้ว
ในทุ ก พื้ น ที่ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ กฎหมายก้า หนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น และ
(2) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดันใช้งานสูงสุดมากกว่า 20 บาร์ขึ้นไป
หรื อ มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของท่ อ มากกว่ า 16 นิ้ ว ขึ้ น ไป ที่ โ ครงการทั้ ง หมดอยู่ ใ นเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมตามกฏหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยต้องมีการจัดท้ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นขอใบอนุญาต หรือในขั้นขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี”
ซึ่งในการพัฒนาโครงการในครั้งนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อน้อยกว่า 16 นิ้ว แต่มีแรงดันใช้
งานสูงสุดมากกว่า 20 บาร์ ดังนั้น จึงเข้าข่ายโครงการที่ต้องมีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อขอความเห็นชอบจาก สผ. ต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ทีแอลที
คอนซัลแตนส์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ จัดทารายงาน
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบกระเทื อ นต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มจาก
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม (สผ.) ตามใบอนุญาตที่ 24/2562 ลงวันที่
22 ตุ ล าคม 2562 ด าเนิ น การศึ ก ษาและจัด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มโครงการ
ท่อก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ผู้อนุญาตตามขั้นตอนต่อไป
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รูปที่ 1.1-1 : แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท.
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท.
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.
ขอบเขตโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
ทางน้า
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อ

สัญลักษณ์

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
รายงานฉบับสมบูรณ์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1.2

วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ศึกษารายละเอีย ดของโครงการฯ พื้นที่ตั้ง องค์ประกอบของโครงการฯ ขั้นตอนการ
ก่อสร้างและขนส่งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มลพิษจากกระบวนการก่อสร้างและดาเนินโครงการฯ แผนฉุกเฉิน
และความเสี่ยงจากโครงการฯ เป็นต้น
(2) ศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน บริเวณพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่รัศมีศึกษา เพื่อใช้เป็น
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มก่ อ นการพั ฒนาโครงการฯ ครอบคลุ มทรั พยากร
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
(3) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะ
ดาเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการฯ
(4) จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ก่อนที่จะมีการพัฒนาโครงการฯ ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และหนังสือเลขที่ ทส ๑๐๐๘.๓/ว๔๘๕๕
ของส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ค าแนะน าต่ อ แนวทาง
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ในกระบวนการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(5) เสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ
(6) เสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้าง และ
ระยะดาเนินการ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบ และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะนาไปยึดถือปฏิบัติ

PKS/ENV/P05624//รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64349_บทที่ 1 Rev.00 (Final)

หน้า 1-4

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1.3

ขอบเขตและวิธีการศึกษา

1.3.1

แนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึ ก ษาและจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการฯ
จะดาเนินการตามแนวทางการศึกษาและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ หมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) แนวทางการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมและน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ กลุ่มงานพลังงาน กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม (กรกฎาคม
2564)
3) ประกาศสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๖ ง ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
4) แนวทางการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (มกราคม 2562)
5) หนั งสื อ ของส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (สผ.)
ที่ ทส ๑๐๐๘.๓/ว๔๘๕๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง คาแนะนาต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6) แนวทางการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพในรายงานการวิ เ ครา ะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย โดยส านั ก วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ส านั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน 2556)
7) แนวทางการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ ส าหรั บ คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(กรกฎาคม 2563)
8) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับโครงการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (กันยายน 2555)
9) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ
และด้านเสียง สาหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน (สิงหาคม 2561)
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10) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้าเสีย
สาหรับคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2562)
1.3.2

หัวข้อศึกษา
ในการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จะพิจารณา
ประเด็ น หั ว ข้ อ ศึ ก ษาให้ ค รอบคลุ ม ทรั พ ยากรและคุ ณ ค่ า ด้ า นต่ า งๆ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ โครงการ ฯ
ทั้งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อในการศึกษาได้ดังนี้
(1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- สภาพภูมิประเทศ
- สภาพทางธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว
- สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ
- เสียง / ความสั่นสะเทือน
- อุทกวิทยาและคุณภาพน้า (ประกอบด้วย น้าผิวดินและน้าใต้ดนิ )
- ทรัพยากรดิน
(2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ประกอบด้วย ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่า)
- ทรัพยากรชีวภาพในน้า
(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ (ประกอบด้วย การใช้น้า การเกษตร ปศุสัตว์และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การระบายน้าและป้องกันน้าท่วม และการจัดการขยะมูลฝอย)
- การคมนาคมขนส่ง
- การผลิตและบริการสาคัญ
(4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
- การศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมชุมชนในพื้นที่ศึกษา
- ด้านสาธารณสุข
- สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว
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1.3.3

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
การก าหนดพื้ น ที่ ศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการฯ พิ จ ารณาจากการประเมิน
อันตรายร้ายแรงจากการรั่วไหลและติดไฟที่อาจจะส่ง ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ระดับพลังงาน
12.5 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร และพิจารณาจากรูรั่วกรณีเลวร้ายสุด (ท่อแตกหัก) และระยะเวลารั่วไหล
ต่อเนื่องไม่เกิน 1 นาที เนื่องจากระบบ SCADA จะตัดระบบการสั่งจ่ายก๊าซภายในระยะเวลาประมาณ
45 วินาที ภายหลังจากที่ตรวจพบความผิดปกติ จากโอกาสของการลุกติดไฟของก๊าซธรรมชาติแบบ VCE
(กรณีเลวร้ายที่สุด คือ ท่อแตกหัก และมีอิทธิพลจากอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่เฉลี่ยในคาบ 30 ปี ระหว่างปี
พ.ศ. 2534-2563) ความดันใช้งาน (Operating Pressure) ประมาณ 86.2 บาร์ หรือ 1,250 psi (g) และ
ลักษณะท่อวางอยู่บนระดับพื้นดิน โดยใช้แบบจาลอง BREEZE Incidents Analyst 3.0 ที่ระดับพลังงาน
ที่เริ่มส่งผลกระทบทาให้โครงสร้างไม้ไหม้และทาให้คนเสียชีวิต คือ 12.5 1 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร พบว่า
จะมีรัศมีความร้อนประมาณ 476.76 เมตร ดังนั้น จึงได้กาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี
ข้ า งละ 500 เมตรจากกึ่ ง กลางแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ข องโครงการฯ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 1 ชุ ม ชน
ในเขตเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ดังรูปที่ 1.1-1 และตารางที่ 1.3-1
ตารางที่ 1.3-1
พื้นที่ศึกษารัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
จังหวัด
ระยอง
1 จังหวัด

อาเภอ
นิคมพัฒนา
1 อาเภอ

ตาบล
มาบข่า
1 ตาบล

หมู่บ้าน/ชุมชน
ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 *
1 ชุมชน

หมายเหตุ : * อยู่ภายใต้เขตการปกครองของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564

1

รัศมีความร้อนมีผลทาให้โครงสร้างไม้ไหม้ด้วยเปลวไฟและหลอมพลาสติกได้ รวมถึงหากมีคนอยู่ภายในรัศมีความร้อน 1 นาที
ทาให้เสียชีวิต 1% หรืออยูภ่ ายใน 10 วินาที ทาให้ผวิ หนังไหม้ได้
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1.3.4

ระยะเวลาการศึกษา
ในการศึ ก ษาและจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการท่ อ ส่ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) มีระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 7 เดือน
โดยมีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละขั้นตอนโดยสรุปดังตารางที่ 1.3-2
ตารางที่ 1.3-2
ระยะเวลาการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการศึกษา

มี.ค.64

เม.ย.64

พ.ค.64

เดือน
มิ.ย.64

ก.ค.64

ส.ค.64

ก.ย.64

1. การศึกษารายละเอียดโครงการฯ
2. การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
3. การกาหนดขอบเขตการศึกษา
4. การเข้าพบหารือหน่วยงานราชการและ
ผู้นาชุมชนในพื้นที่
5. การดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ครั้งที่ 1
6. การสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ
เก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม
7. การจัดทาร่างรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
8. การดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ครั้งที่ 2
9. การปรับปรุงรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนาเสนอ สผ.
เพื่อพิจารณา
ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564

1.3.5

การรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ มีวิธีการ
รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ศึกษารายละเอียดของโครงการฯ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการออกแบบ ข้อกาหนดและ
วิธีการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง การทดสอบการรั่วไหลของท่อ การป้องกันการกัดกร่อน ระบบความ
ปลอดภัยของระบบท่อ การบริหารและมาตรการด้านความปลอดภัย และแผนการก่อสร้างและดาเนินการ
เป็นต้น
(2) ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณโครงการฯ และพื้นที่โดยรอบในรัศมีศึกษา
500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ศึกษาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่า
ต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล 2 รูปแบบ คือ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงาน
ที่เกี่ยวข้อง และการสารวจ / ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รายละเอียดของการรวบรวมข้อมูล
ด้านต่างๆ สรุปได้ดังตารางที่ 1.3-3
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(3) วิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากกิจกรรมในระยะ
ก่อสร้างและระยะดาเนินการ ทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ทางด้านบวกและด้านลบ
(4) ประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงจากการดาเนินโครงการฯ และวิเคราะห์
การด าเนิ น งานของโครงการฯ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบภายใต้ส มมติ ฐ านการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ต่างๆ
(Scenario) โดยพิจ ารณาทั้งโอกาสการเกิด (Probability) และผลสื บเนื่องจากความรุนแรงที่เ กิ ด ขึ้ น
(Consequence) รวมทั้ ง น าเสนอแผนฉุ ก เฉิ น และการระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น เป็ น ต้ น โดยใช้ แ บบจ าลอง
คณิตศาสตร์
(5) จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางที่ สผ. กาหนด โดยมุ่งเน้นการ
ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล โครงการฯ อย่ า งถู ก ต้ อ งและชั ด เจนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ให้ แก่ป ระชาชนที่ อ ยู่ ใ นพื้น ที่ ศึ ก ษาและหน่ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ ง และรับฟัง ความคิ ด เห็ น ข้อเสนอแนะ
เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาเนิน โครงการฯ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการและบริบทของชุมชนในพื้นที่
(6) เสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินโครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ตารางที่ 1.3-3
วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล




รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- แผนที่ 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ ท หาร ชุ ด L7018 ระวาง 5234 IV
ปี พ.ศ. 2541
- แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของ www.google.earth.com (Google Earth
Pro version 7.1.5.1557)
- ฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS) ของกรมการปกครอง
ปี พ.ศ. 2545
- ร่างรายงานโครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนา
ที่ดิน จังหวัดระยอง ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2565 เป็นต้น
- ข้อมูลเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา จากสานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.) พ.ศ. 2564
สารวจสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ศึกษา 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่ง
ก๊าซฯ โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 1.3-3
วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
1.2 สภาพทางธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว

1.3 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ







1.4 เสียง



1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้า
1.5.1 น้าผิวดิน





วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดระยอง ของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2550
- ร่างรายงานโครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง พ.ศ. 2562 จัดทาโดยกลุ่มจัดการและบริการ
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน
- สถิติการเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2564 จากสานักเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
- แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย ของกรมทรัพยากรธรณี , ตุลาคม
2562
- แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย ของกรมทรัพยากรธรณี, ตุลาคม
2559 เป็นต้น
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
และอุตุนิยมวิทยา จากสถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการฯ มากที่สุด
คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง สกษ. (รหัสสถานี 48479) ของกรมอุตุนิยมวิทยา
คาบ 15 ปี พ.ศ. 2549-2563
ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 1 สถานี 7 วั น ต่ อ เนื่ อ ง
ครอบคลุ ม ในช่ ว งวั นหยุ ดและวั น ท าการ โดยตรวจวั ดจ านวน 1 ครั้ ง ดั ชนี
ที่ตรวจวัด ได้แก่ TSP, PM-10, PM-2.5, NO2, SO2 ทิศทางลมและความเร็วลม
เพื่อเป็นตัวแทนคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้กับแนวท่อส่งก๊าซฯ ของ
โครงการฯ ดาเนินการระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตรวจวั ดระดั บเสี ยงปั จจุ บั นบริ เวณพื้ นที่ ชุมชนที่ อยู่ ใกล้ เคี ยงพื้ นที่ โครงการฯ
จานวน 1 จุด ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมในช่วงวันหยุดและวันทาการ
จานวน 1 ครั้ง ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ Leq 5 min, Leq 1 hr, Leq 8 hr, Leq 24 hr, Lmax, L90
และ Ldn ดาเนินการระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายของคลอง และแหล่งน้าที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่
ศึ ก ษา ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
กรมชลประทาน เป็นต้น
- ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้ ง ที่ 1) ของบริ ษั ท เอ็ ก โก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด, พฤษภาคม 2564 เป็นต้น
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดินที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ลอดผ่าน จานวน 1 จุด บริเวณ
คลองมาบใหญ่ โดยดัชนีที่ทาการตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ, pH, DO, BOD5, Oil &
Grease, TSS, TDS, โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 1.3-3
วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา (ต่อ)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
1.5.2 น้าใต้ดิน

1.6 ทรัพยากรดิน







2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก





2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้า





วิธีการศึกษาและรวบรวข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้ อ มู ล ด้ า นอุ ท กธรณี วิ ท ยาจากแผนที่ อุ ท กธรณี วิ ท ยา มาตราส่ ว น
1:100,000 ซึ่ งจั ด เตรีย มโดยสานั ก สารวจและจัด ทาแผนที่น้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
- ข้อมูลบ่อน้าบาดาลและคุณภาพน้าใต้ดิน จากฐานข้อมูลของกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล และระบบภู มิ ส ารสนเทศอุ ท กธรณี วิ ท ยาและการจั ด การ
น้าบาดาล ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล พ.ศ. 2564
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- แผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2545
- รายงานการสารวจและจาแนกดิน กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง ของกรม
พัฒนาที่ดิน
เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาจ านวน 2 จุ ด โดยพิ จ ารณาจากชุ ด ดิ น และ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จากกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ชุด L7018
ระวาง 5234 IV ปี พ.ศ. 2541
- แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้ ง ที่ 1) ของบริ ษั ท เอ็ ก โก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด, พฤษภาคม 2564 เป็นต้น
สารวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ศึกษา โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 2-4
กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้ ง ที่ 1) ของบริ ษั ท เอ็ ก โก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด, พฤษภาคม 2564 เป็นต้น
เก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้าในแหล่งน้าผิวดินที่ไหลผ่านบริเวณพื้นที่วางท่อส่ง
ก๊ าซฯ ของโครงการฯ บริ เวณคลองมาบใหญ่ จ านวน 1 จุ ด 1 ครั้ ง ดั ชนี ที่
วิเคราะห์ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน
โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 1.3-3
วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา (ต่อ)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

วิธีการศึกษาและรวบรวข้อมูล




3.2 สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
3.2.1 การใช้น้า



3.2.2 การเกษตรกรรม



3.2.3 การระบายน้าและการป้องกัน
น้าท่วม





รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS) ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2543 และกฎหมายและข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
- แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ลาดับชุดที่ L7018 ระวางที่
5234IV ของกรมแผนที่ทหาร ปี พ.ศ. 2541 แผนที่แบ่งเขตชุมชน และ
แผนที่แบ่งเขตหมู่บ้าน
- แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของ www.google.earth.com (Google Earth
Pro version 7.1.5.1557)
- ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง
แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
เป็นต้น
สารวจและตรวจสอบรูปแบบการใช้ที่ดินในภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการฯ
และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งในรั ศ มี 500 เมตรจากกึ่ ง กลางแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของ
โครงการฯ เพื่อจัดทาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน และจัดทา
ข้ อ มู ล ประเภทและขนาดของพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะรู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ในพื้นที่ศึกษาโดยดาเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
รวบรวมข้อมูลการใช้น้าของประชาชนในพื้นที่จากเอกสารหรือรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- การประปาส่วนภูมิภาค 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2559-2563)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา เป็นต้น
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลเกษตรกรรมของจังหวัดระยอง ของสานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
- แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา เป็นต้น
รวบรวมข้อมูลด้านการระบายน้าและสภาพการเกิดน้าท่วมในพื้นที่จากเอกสาร
และรายงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมพัฒนา
ที่ดิน และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา เป็นต้น
สารวจภาคสนามเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 และสัมภาษณ์ ประชาชนเมื่อ
วั น ที่ 17-22 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 และสั ม ภาษณ์ ผู้ น าชุ ม ชน เมื่ อ วั น ที่
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 1.3-3
วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา (ต่อ)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
3.2.4 การจัดการมูลฝอยและ
กากของเสีย





3.3 การคมนาคมขนส่ง





3.4 การผลิตและบริการที่สาคัญ





4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ



วิธีการศึกษาและรวบรวข้อมูล
รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย/กากของเสีย และความสามารถในการ
จัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียของหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา เช่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
- แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา เป็นต้น
ส ารวจข้ อ มู ล การจั ด การกากของเสี ย ของประชาชนในพื้ น ที่ ศึ ก ษา โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ ดาเนินการเมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ความสามารถสู งสุ ด ที่ ถ นนใกล้ เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการฯ สามารถรองรั บ
ปริมาณรถได้ จากกรมทางหลวง
- รวบรวมปริ ม าณจราจรบนทางหลวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเข้ า ถึ ง พื้ น ที่
โครงการฯ จากกองวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวง เป็นต้น
ตรวจนับปริมาณจราจรทางบกเส้นทางหลักที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการฯ โดยการ
บันทึกประเภทของยานพาหนะตามกรมทางหลวงและการสัญจรตามทิศทาง
ในแต่ละชั่วโมง จานวน 2 จุด ของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่กระเฉท) ดาเนินการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 และวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.
2564 ตั้ งแต่ เ วลา 07.00-19.00 น. จ านวน 2 วั น (ครอบคลุ ม วั น หยุดและ
วันทาการ) เพื่อใช้เป็นตัวแทนของปริมาณจราจรเฉลี่ยตลอดวัน
รวบรวมข้อมูลการประกอบอาชีพ เช่น การเกษตร การประมง การอุตสาหกรรม
และภาคบริการ เป็นต้น จากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
- แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา เป็นต้น
สารวจภาคสนามโดยสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน และกลุ่มครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถาม
ดาเนินการเมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ -สังคมจากเอกสารและรายงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้ม
ของข้อมูลในทุกระดับพื้นที่ ได้แก่
- ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 ของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
- รายงานสถิ ติ จ านวนประชากร และบ้ า นทั่ ว ประเทศรายจั ง หวั ด
รายอาเภอ และรายตาบล ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 ของสานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง
- ข้อมูลเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา จากสานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.) พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
- แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
- Website : www.nesdb.go.th เป็นต้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 1.3-3
วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา (ต่อ)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
4.2 การศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมชุมชนในพื้นที่ศึกษา



4.3 การรอนสิทธิ์ การทดแทนและ
ชดเชยทรัพย์สิน



4.4 ด้านสาธารณสุข







4.5 สุนทรียภาพ และการท่องเที่ยว




วิธีการศึกษาและรวบรวข้อมูล
สารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ 5 กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่
(1) กลุ่มตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการเมื่อวันที่ 17-22
มิถุนายน พ.ศ. 2564
(2) กลุ่มตัวแทนพื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สาคัญ ดาเนินการเมื่อวันที่ 17-22
มิถุนายน พ.ศ. 2564
(3) กลุ่มตัวแทนสถานประกอบการและกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเป็นการ
เฉพาะ ดาเนินการเมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
(4) กลุ่มตัวแทนผู้นาชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น ดาเนินการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2564
(5) กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน ดาเนินการเมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะประชิด รัศมี 0 ถึง 50 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวท่อส่งก๊าซฯ สารวจครบทุกหลังคาเรือน
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี มากกว่า 50 ถึง 500 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวท่อส่งก๊าซฯ (เก็บตามหลักการทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95%)
รวบรวมข้อมูลแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
สารวจสภาพพื้นที่ วางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อที่ดิน
ทรัพย์สิน และพืชผลต้นไม้ โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา (ในด้านความพอเพีย ง
ของการบริการด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่น จานวนสถานพยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น)
- ข้อมูลสถานะทางสุขภาพปัจจุบันของประชาชนในพื้นที่ศึกษา โรคและ
ลักษณะของอุบัติเหตุ และอัตราการตาย เป็นต้น
สอบถามผู้แทนด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตั้งโครงการฯ ดาเนินการระหว่าง
วันที่ 17-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแหล่งท่องเที่ยวจากเอกสารและรายงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สารวจแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1.3.6

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ส าหรั บ กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพ รวมถึงมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม และ
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ สรุปได้ดังตารางที่ 1.3-4
ตารางที่ 1.3-4
รายชื่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโดยสังเขป
1. กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ - โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อทุก
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ
ขนาด ต้องมีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงาน
ยกเว้น
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
(1) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทา
ทัง้ หมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 บาร์
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 136
16 นิ้ว ในทุกพื้นที่ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่ มีมติคณะรัฐมนตรี
ตอนพิเศษ 3ง ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
หรือกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(2) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่า 20 บาร์ ขึ้นไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่า 16 นิ้วขึ้นไป ที่โครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฏหมายว่าด้วยการนิค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- โดยต้องมีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ขั้นขอใบอนุญาตหรือในขั้นขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี
1.2 ประกาศส านั ก งานนโยบายและแผน - ก าหนดให้ มี ก ารด าเนิ น การด้า นการมีส่ ว นร่ว มของประชาชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
จานวน 2 ครั้ง คือ ในช่วงที่มีการกาหนดขอบเขตของการศึกษา
แนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และในช่ ว งที่ มี ก ารจั ด ท าร่ า งรายงาน
กระบวนการจั ด ท ารายงานการประเมิ น
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมขั้นตอนและรูปแบบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 8 มกราคม
ในการด าเนิ น การด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนประกอบ
พ.ศ. 2562
การศึกษา
1.3 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ - ก าหนดให้ น ายจ้ า งจั ด ท าแผนงานด้ า นความปลอดภั ย ในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
ทางานสาหรับงานก่อสร้าง
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ - ก าหนดให้นายจ้า งจัดท าพื้ นที่ ท างานก่อ สร้างให้มีความมั่นคง
ทางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
แข็งแรงสามารถรองรับน้าหนักเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่ าง
ปลอดภัย

PKS/ENV/P05624//รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64349_บทที่ 1 Rev.00 (Final)

หน้า 1-15

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 1.3-4
รายชื่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ต่อ)

รายละเอียดโดยสังเขป
-

-

1.4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554
1.5 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ บริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทางาน พ.ศ. 2549
-

1.6 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
1.7 กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ท างานเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555

-

-

1.8 กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามั ย
และสภาพสิ่งแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ รังสีก่อไอออน พ.ศ. 2547
-
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ก าหนดใหนายจ้ า งจั ด ให้ มี ผู ค วบคุ ม งานท าหน้ า ที่ ต รวจความ
ปลอดภั ย ในการท างานก อน การท างานและขณะท างานทุ ก
ขั้นตอนเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
กาหนดให้นายจ้างจัดใหมีการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่
กอสราง โดยจัดเก็บวัสดุและอุปกรณกอสรางใหเรียบร้อย เป็นต้น
กาหนดให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัย ส่วนบุค คลที่ ได้ม าตรฐานตามที่อ ธิ บดีประกาศ
กาหนด
จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน
ไว้บริเวณสถานประกอบกิจการ โดยต้องมีขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ป ลอดภั ย เพื่ อ ควบคุ ม มิ ใ ห้ มี ก ารกระท าที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทางาน
แต่งตั้งเจ้าที่หน้าความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน
โดยขึ้นกับจานวนของลูกจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่
จั ด ให้ มี ร ะบบการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน
อย่างน้อยประกอบด้วย นโยบาย โครงสร้างการบริหาร แผนงาน
การประเมิ น และทบทวนการจั ด การ และการปรั บ ปรุ ง ด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และดูแลให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
จั ด ให้ มี ร ะบบน้ าดั บ เพลิ ง และอุ ป กรณ์ ป ระกอบเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ดับเพลิงอย่างเพียงพอ
จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ไปตามประเภทของเพลิง
ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้ชัดเจน
กาหนดให้นายจ้างจัดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยลดปริมาณรังสี
ที่ต้นกาเนิดรังสีหรือที่ทางผ่านลาตัว
ก าหนดวิ ธี ก ารและเวลาท างาน เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ลู ก จ้ า งซึ่ ง
ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ค วบคุ ม ได้ รั บ ปริ ม าณรั ง สี ส ะสมเกิ น เกณฑ์
ที่กาหนด
ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจาตัวบุคคลให้ กับลูกจ้า ง
ทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับเป็นประจา
ทุกเดือนตามแบบที่อธิบดีกาหนด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 1.3-4
รายชื่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโดยสังเขป
1. กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ต่อ)
1.9 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน - ก าหนดให้ บ ริ ษั ท รั บ เหมามี ก ารจั ดการที่ พั ก คนงาน การใช้ น้า
เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พัก
ใช้ ไ ฟฟ้ า และระบบระบายน้ าทิ้ ง และน้ าฝน ตามประกาศ
อาศัยสาหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง
ที่กาหนด
พ.ศ. 2559
1.10 กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551)
- กาหนดแบบและจานวนห้องน้า-ห้องส้วมสาหรับคนงานก่อสร้าง
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
1.11 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 - พนั ก งานขั บ รถขนส่ ง ฯ ต้ อ งขั บ รถด้ ว ยอั ต ราความเร็ ว ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้
ในทางเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้
1.12 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ของพระราชบัญญัติ - คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ท าการตรวจสอบการเชื่ อ มท่ อ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2511
บนแผ่นฟิล์มด้วยวิธี X-ray
1.13 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง
- แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ก่อกาเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
และกาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้บาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. 2548
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
1.14 เทศบัญญัติเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา - ขยะมูลฝอยที่ทางเทศบาลจะรับกาจัดจะเป็นขยะมูลฝอยทั่วไป
เรื่ อ ง การก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย
ไม่รวมขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และขยะจากการก่อสร้าง ได้แก่
พ.ศ. 2552
อิฐ หิน เศษปูน เป็นต้น
1.15 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
- ต้องติดตั้งเครื่องหมายบนแผ่นป้ายแสดงบริเวณเขตระบบการขนส่ง
หลักเกณฑ์การจัดทาเครื่องหมายแสดงไว้
ก๊ าซฯ ทางท่ อ โดยป้ า ยต้ อ งแสดงความกว้ า งของเขตระบบ
ในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซ
การขนส่งก๊าซฯ ทางท่อ และชื่อผู้รับใบอนุญาต
ธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557
1.16 พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน - กาหนดความกว้างของเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติจากจุด
กึ่งกลางโครงข่ายก๊าซธรรมชาติด้านละ 2.5 เมตร รวมทั้งสองด้าน
พ.ศ. 2550 มาตรา 106
1.17 ประกาศคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การ
กว้ า ง 5.0 เมตร เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น อั น ตรายหรื อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
พลั งงาน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด ท า
อุปสรรคแก่ระบบการขนส่งก๊าซฯ ทางท่อ
ประกาศ เครื่องหมาย และวิธีการแจ้งสิทธิ
ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2552
1.18 ประกาศคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การ
พลั งงาน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด ท า
ประกาศ เครื่องหมาย และวิธีการแจ้งสิทธิ
ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2555
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 1.3-4
รายชื่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ต่อ)
1.19 ประกาศคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การ
พลั งงาน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด ท า
ประกาศ เครื่องหมาย และวิธีการแจ้งสิทธิ
ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2552
1.20 ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด ท าประกาศ
เครื่องหมาย และวิธีการแจ้งสิทธิในเขตระบบ
โครงข่ายพลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
1.21 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารติ ดตั้ งป้ าย หรื อ เครื่ อ งหมาย
เตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559
2. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(1) ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานค่ า ก๊ า ซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
ประเทศไทยโดยทั่วไป

(3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
ความปลอดภัยในการทางานเกีย่ วกับ
สภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ.
2520

รายละเอียดโดยสังเขป
-

กาหนดรายละเอียดในป้ายเตือนระบบท่อส่งก๊าซฯ อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย
 ชื่อท่อส่งก๊าซฯ
 ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต
 หมายเลขโทรศัพท์สาหรับแจ้งเหตุในกรณีฉุกเฉิน
เป็นต้น

-

ก าหนดค่ า ความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ ย 1 ชั่ ว โมง ต้ อ งไม่ เ กิ น 320 ไมโครกรั ม ต่ อ ลูก บาศก์เมตร
หรือไม่เกิน 170 ส่วนในพันล้านส่วน

กาหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาด
ไม่ เ กิ น 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่ ว โมง ต้ อ งไม่ เ กิ น 0.33
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- กาหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM-10) ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใน
เวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ก าหนดค่ า ความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ (SO2)
ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วนหรือไม่
เกิน 0.30 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- กาหนดค่า ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาด
ไม่ เ กิ น 100 ไมครอน ในเวลา 8 ชั่ ว โมง ต้ อ งไม่ เ กิ น 15,000
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 1.3-4
รายชื่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
(4) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
(5) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
(6) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2.2 มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)
เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
2.3 มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง
(1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานการระบายน้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2559

รายละเอียดโดยสังเขป
-

กาหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM-2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ต้องมีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร

-

ก าหนดค่ า ความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ (SO2)
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.30
ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน 780 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

-

กาหนดค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ
ในเวลา 1 และ 8 ชั่ ว โมง ต้ อ งไม่ เ กิ น 34,200 และ 10,260
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ

กาหนดค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)
- กาหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)
-

-

กาหนดให้ค่าระดับการรบกวนต้องไม่เกิน 10 เดซิเบล(เอ)

-

ก าหนดค่ า มาตรฐานตามคุ ณ สมบั ติ น้ าทิ้ ง จากส านั ก งานและ
บ้านพักคนงาน ซึ่งจัดเป็นอาคารประเภท ค

-

กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฯ
ซึ่งรวมถึงน้าทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อ ดังนี้
 ค่าความเป็นกรด-ด่าง
5.5-9.0
 ค่าน้ามันและไขมัน
ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
 ค่าของแข็งแขวนลอยทั้หมด ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
 ค่าอุณหภูมิ
ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 1.3-4
รายชื่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโดยสังเขป
2. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
2.4 ค่ากาหนดคุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อผลกระทบสุขภาพ
(1) Notification of Occupational
- ก าหนดค่ า TLV-TWA ของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ ย 8 ชั่ วโมง
Safety & Health Administration
ที่ได้รับต้องมีค่าไม่เกิน 15,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(OSHA)
- กาหนดค่า TLV-TWA ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM-10) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 5,000 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร
(2) ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
- กาหนดค่า TLV-TWA ของก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
แรงงาน เรื่อง ขีดจากัดความเข้มข้น
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 5 ppm
ของสารเคมีอันตราย ประกาศใน
- กาหนดค่า TLV-TWA ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 สิงหาคม
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 50 ppm
2560

1.4

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การพั ฒนาโครงการท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ ไปยั ง โรงไฟฟ้ าเอ็ กโก โคเจน (ส่ วนขยาย ครั้ งที่ 1)
ของบริ ษั ท เอ็ กโก โคเจเนอเรชั่ น จ ากั ด เป็ น การขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น เชื้ อ เพลิ ง สะอาดให้ กั บ
โรงไฟฟ้ าเอ็ กโก โคเจน (ส่ วนขยาย ครั้ งที่ 1) ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนและสิ่ ง แวดล้ อม
ในภาพรวมของพื้นที่ ดังนี้

ด้ า นพลังงาน : เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลั งงานไฟฟ้าในพื้นที่ เนื่องจากโรงไฟฟ้ า
เอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื่ อ จ่ า ยเข้ า ระบบของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย และโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ ใ น
สวนอุตสาหกรรมระยอง อินดัสเตรียล ปาร์ค และพื้นที่ใกล้เคียง

ความสอดคล้องตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย : สอดคล้องตาม
ความต้องการการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

ด้านคุณภาพอากาศ : ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเมื่อถูกน้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในการเผาไหม้จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่ในระดับต่า

ด้านความปลอดภัย : การขนส่งก๊าซธรรมชาติด้วยระบบท่อมีความปลอดภัย มากกว่า
การขนส่งด้วยยานพาหนะอื่นๆ สามารถขนส่งได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบความคุมการสั่งจ่ายปริมาณ
ก๊าซฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากก๊าซฯ รั่วไหลสามารถตัดแยกออกจากระบบการสั่ งจ่ายได้ด้ว ยระบบ
อัตโนมัติที่ได้มาตรฐานสากล
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ด้ า นการคมนาคม : การขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ด้ ว ยระบบท่ อ ใต้ ดิ น ตลอด 24 ชั่ ว โมง
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถลดผลกระทบด้ า นการจราจรและช่ ว ยลดผลกระทบ
ด้านอุบัติเหตุ

ด้านเศรษฐกิจ : การก่อสร้างโครงการฯ จะช่วยกระตุ้นให้มีการจับจ่ายของแรงงานที่เข้า
มาก่อสร้างโครงการฯ แม้จะเป็นช่วงสั้นก็จะส่ ง ผลต่อร้านค้าตามแนวพื้นที่และมีการจ้างแรงงานที่ มา
ดาเนินการก่อสร้าง รวมทั้งบ้านเช่าที่คนงานจะเข้าพักอาศัยในชุมชนอีกด้วย

ด้ า นชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ : กิ จรรมชุ ม ชนสั มพั น ธ์ข องโครงการฯ จะเป็น ช่ องทางที่ ชุม ชน
ในพื้นที่ศึกษาจะได้รับการดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ด้านการศึกษา และ
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


1.5

แผนงานการดาเนินการ

แผนดาเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จะแบ่ งออกเป็ น 5 ระยะหลั กๆ คือ ระยะส ารวจออกแบบและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม (EIA) ระยะการขออนุ ญาตเพื่อ ประกาศเขตโครงข่า ยก๊ าซธรรมชาติ ระยะออกแบบทาง
วิศวกรรมและก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ระยะทดสอบระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติ และระยะเริ่มดาเนินการ
จ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ระยะสารวจออกแบบและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) :
เริ่มดาเนินการสารวจออกแบบเบื้องต้นตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยเริ่มศึกษาและจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และส่งให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(คชก.) เพื่ อ พิ จ ารณาประมาณเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2564 และด าเนิ น การขออนุ ญ าตต่ อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(2) ระยะการขออนุญาตเพื่อประกาศเขตโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ : จะดาเนินการภายหลัง
จากที่ร ายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม (EIA) ได้รับความเห็ นชอบจาก สผ. คาดว่าจะเริ่ ม
ดาเนินการยื่นขออนุญาตฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2565
(3) ระยะออกแบบทางวิศวกรรมและก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ : จะดาเนินการ
ภายหลั งจากได้รั บ ความเห็ น ชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (EIA) คาดว่ าจะเริ่ ม
ดาเนินการออกแบบทางวิศวกรรมในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 แล้วดาเนินการก่อสร้างจนถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2566 (หมายเหตุ : ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างวางท่อประมาณ 280 วัน)
(4) ระยะทดสอบระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติ : การทดสอบระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
จะดาเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 และทดสอบการจ่ายก๊าซฯ ต่อเนื่อง 30 วัน
ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2566
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(5) ระยะเริ่มดาเนินการจ่า ยก๊า ซธรรมชาติเ ข้าสู่ระบบ : จะเริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติ เข้าสู่
ระบบในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นช่วงการทดสอบระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติ ข อง
โรงไฟฟ้า (Commissioning) ต่อไป
โดยรายละเอียดของแผนการดาเนินโครงการฯ แสดงดังตารางที่ 1.5-1

1.6

ขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.6.1

การขออนุญาตใช้เขตทาง
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ จะวางในเขตทางของถนนทางเข้า -ออกของสถานี
ควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) ของเทศบาลต าบลมาบข่ า พั ฒ นา เขตระบบสายส่ ง ไฟฟ้ า แรงสู ง 230 KV
ของ กฟผ. และพื้นที่ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ภายในสวนอุตสาหกรรมระยอง
อินดัสเตรียล ปาร์ค โดยมีรายละเอียดสถานภาพการขออนุญาตใช้เขตทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดัง
ตารางที่ 1.6-1
1.6.2

การขออนุญาตอื่นๆ
กิจกรรมการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะต้องมีการขออนุญาตทิ้งน้าจากการ
ทดสอบท่อด้วยวิธีการทางชลสถิตย์จากเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา และเอกสารขออนุญาตวางท่อลอดใต้
คลองมาบใหญ่จากสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง รวมทั้งขอเอกสารยืนยันความสามารถในการส่ง
จ่ า ยน้ าในการทดสอบท่ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางชลสถิ ต ย์ จ ากการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค และเอกสารยื น ยั น
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคนงานและกิจกรรมการก่อสร้าง จากเทศบาลตาบลมาบ
ข่าพัฒนา โดยโครงการฯ ได้มีการติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตและยืนยันความสามารถในการส่งจ่าย
น้าและการจัดการมูลฝอยต่อหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสถานภาพการขออนุญาต/การยืนยัน
ความสามารถจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 1.6-2
นอกจากนี้ แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ยังวางพาดผ่านแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4
และ 5 ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) แนวท่อส่งน้าของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาค
ตะวันออก จากัด (มหาชน) และแนวท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรม ของบริษัท มาบตาพุด อินดัสเตรียล แก๊ส
จากัด (MIG) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อแจ้งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
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กิจกรรม

2564
1

2

3

4

แผนการดาเนินงาน (พ.ศ.)
2565
1
2
3
4
1

2566
2

3

4

2567
1

1. สารวจออกแบบและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบจาก สผ. และหน่วยงาน
อนุมัติ อนุญาต
2. การขออนุญาตเพื่อประกาศเขตโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ
3. การออกแบบทางวิศวกรรมและก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
4. การทดสอบระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
(Commissioning)
5. การจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบ 1/
หมายเหตุ : 1/ จะมีการส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งแต่ในช่วง Commissioning ของโรงไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้ามีแผนที่จะส่งจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 1.5-1
แผนการดาเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

KP โดยประมาณ

การใช้เขตทาง/ผ่านพื้นที่

การขออนุญาตใช้เขตทาง
KP 0+000 – KP 0+250

Block Valve 4.1 และถนนเข้าออก

KP 0+250 – KP 0+353

เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)

KP 0+353 – KP 0+378 เขตทางของท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และ 5 และ

เจ้าของพื้นที่

หน่วยงาน
ผู้ให้อนุญาต

บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)

กกพ.

ทต.มาบข่าพัฒนา

บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)

สถานภาพการขออนุญาต
- ทาหนังสือขออนุญาตวางท่อส่งก๊าซฯ ไปยัง ปตท.

ทต.มาบข่าพัฒนา -

กกพ.

-

หน้า 1-24

-

หมายเหตุ

- พื้นที่ถนนทางเข้าออก

ตามหนังสือที่ SPP COGEN 020/2564
BV 4.1 เป็นกรรมสิทธิ์
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (ภาคผนวก 1ก)
ของ ปตท. และอยู่ใน
และได้ทาหนังสือขออนุญาตวางท่อก๊าซฯ ไปยัง กกพ.
พื้นที่ประกาศโครงข่าย
ด้วยแล้วในคราวเดียวกัน ตามหนังสือที่ SPP COGEN
พลังงานฯ ที่ต้องรับการ
025/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (ภาคผนวก 1ก )
อนุญาตจาก กกพ.
อยู่ระหว่างการพิจารณา
ทาหนังสือขออนุญาตวางท่อส่งก๊าซฯ ไปยังเทศบาล
ตาบลมาบข่าพัฒนา ตามหนังสือที่ SPP COGEN
022/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (ภาคผนวก 1ก)
อยู่ระหว่างการพิจารณา
ทาหนังสือขออนุญาตวางท่อส่งก๊าซฯ ไปยัง ปตท.
- อยู่ในพื้นที่ประกาศ
ตามหนังสือที่ SPP COGEN 020/2564
โครงข่ายพลังงานฯ
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (ภาคผนวก 1ก)
ที่ต้องรับการอนุญาต
และได้ทาหนังสือขออนุญาตวางท่อก๊าซฯ ไปยัง กกพ.
จาก กกพ.
ด้วยแล้วในคราวเดียวกัน ตามหนังสือที่ SPP COGEN
025/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (ภาคผนวก 1ก )
อยู่ระหว่างการพิจารณา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 1.6-1
สถานภาพของการขออนุญาตใช้เขตทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KP โดยประมาณ

การใช้เขตทาง/ผ่านพื้นที่

การขออนุญาตใช้เขตทาง (ต่อ)
KP 0+353 – KP 0+413
แนวเขตของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV

KP 0+413 – KP 1+239

KP 1+239 – KP 1+362

เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)

พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

เจ้าของพื้นที่

หน่วยงานผู้ให้
อนุญาต

กฟผ.

กฟผ.

สถานภาพการขออนุญาต
- ทาหนังสือขออนุญาตวางท่อส่งก๊าซฯ ไปยัง กฟผ.

ตามหนังสือที่ SPP COGEN 021/2564
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (ภาคผนวก 1ก)
- อยู่ระหว่างการพิจารณา
ทต.มาบข่าพัฒนา ทต.มาบข่าพัฒนา - ทาหนังสือขออนุญาตวางท่อส่งก๊าซฯ ไปยังเทศบาล
ตาบลมาบข่าพัฒนาแล้ว ที่ SPP COGEN 022/2564
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (ภาคผนวก 1ก)
- อยู่ระหว่างการพิจารณา

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

- ไม่ต้องดาเนินการขออนุญาต

หมายเหตุ

-

- ลอดผ่านถนนชุมชน

หนองคล้า ซอย 5 (ซอย
มาบใหญ่-กระเฉท)
ในช่วง KP 0+683 –
KP 0+695
-

หน้า 1-25

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 1.6-1
สถานภาพของการขออนุญาตใช้เขตทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 1.6-2
สถานภาพของการขออนุญาตด้านอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อที่ขออนุญาต

หน่วยงานผู้ให้อนุญาต

สถานภาพการขออนุญาต

1. การขออนุญาตทิ้งน้าจากการทดสอบท่อ
ด้วยวิธีการทางชลสถิตย์ลงสู่คลองมาบใหญ่

เทศบาลตาบลมาบข่า
พัฒนา

2. การขออนุญาตวางท่อลอดใต้คลองมาบใหญ่

สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาระยอง

3. การขอเอกสารยืนยันความสามารถในการ
ส่งจ่ายน้าในการทดสอบท่อด้วยวิธกี ารทาง
ชลสถิตย์

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านฉาง

4. การขอเอกสารยืนยันความสามารถในการ
จัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคนงานและ
กิจกรรมการก่อสร้าง

เทศบาลตาบลมาบข่า
พัฒนา

เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนาได้อนุญาต
ให้มีการทิ้งน้าภายหลังการทดสอบฯ
ตามหนังสือที่ รย ๕๓๘๐๕/๑๖๖๑
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดดังภาคผนวก 1ข
ทาหนังสือขออนุญาตวางท่อส่งก๊าซฯ
ไปยังสานักงานเจ้าท่าภูมภิ าค สาขาระยอง
ที่ SPP COGEN 024/2564 ลงวันที่
5 พฤษภาคม 2564 (ภาคผนวก 1ก)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางยืนยัน
ความสามารถในการส่งจ่ายน้าในการ
ทดสอบท่อส่งก๊าซฯ ตามหนังสือที่
มท ๕๕๓๑๐-๒๒/๙๗๑๙ ลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ภาคผนวก 1ค)
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนาได้แจ้งว่า
สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ จาก
โครงการฯ ได้ ตามหนังสือที่ รย ๕๓๘๐๕/
๑๖๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
(ภาคผนวก 1ง)

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564
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บทที่ 2
รำยละเอียดโครงกำร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1

ข้อมูลลักษณะโครงการ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (“โครงการฯ”)
เป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 นิ้ว มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจาก Sale Tap Valve ขนาด 12 นิ้ว ที่สถานีควบคุม
ก๊าซที่ 4.1 (Block Valve Station 4.1 ; BV 4.1) ของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ตั้งอยู่
บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน (หนองคล้า -มาบใหญ่) เทศบาลตาบลมาบข่า พัฒนา อาเภอนิคมพัฒ นา
จังหวัดระยอง และไปสิ้นสุดที่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (Metering and Regulation
Station ; MRS) ของโรงไฟฟ้ าเอ็ กโก โคเจน (ส่ วนขยาย ครั้งที่ 1) ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุ ตสาหกรรมระยอง
อินดัสเตรียล ปาร์ค หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน (หนองคล้า-มาบใหญ่) เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง โดยแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะวางในเขตทางของถนนทั้งหมดระยะทาง
ประมาณ 1.362 กิโ ลเมตร ซึ่งระบบท่อ ส่ ง ก๊ าซฯ ของโครงการฯ ถูกออกแบบความดั นใช้ งานสู ง สุ ด
อยู่ทปี่ ระมาณ 1,250 psig

2.2

ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่ง

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (“ท่อส่งก๊าซฯ”) ของโครงการฯ จะเชื่อมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4
ของ ปตท. ซึ่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 มีองค์ประกอบหลัก คือ ก๊าซมีเทน ประมาณร้อยละ
90.225 (% mol) ก๊าซอีเทน ประมาณร้อยละ 3.686 (% mol) และก๊าซโพรเพน ประมาณร้อยละ 0.936 (% mol)
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2-1 โดยมีอัตราการไหล (Flow Rate) ของก๊าซฯ ในระบบท่อสูงสุดประมาณ
31 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

2.3

โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณใกล้เคียง

บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) มีโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซฯ
ของ ปตท. จ านวน 4 เส้ น คือ ท่อส่ งก๊าซฯ เส้ นที่ 1 ท่อส่ งก๊าซฯ เส้ นที่ 3 ท่อส่ งก๊าซฯ เส้ นที่ 4 และ
ท่อส่ งก๊าซฯ เส้ น ที่ 5 และมีท่อส่ งก๊าซฯ ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จานวน 1 เส้ น
ซึ่งมีแนวท่อดังรูปที่ 2.3-1 โดยมีรายละเอียดของท่อดังต่อไปนี้
(1) ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ เส้ น ที่ 1 ของ ปตท. มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางท่ อ 16, 18, 28 นิ้ ว
รับก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ส่งไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่
ปลายทางบริ เ วณกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สระบุ รี พื้ น ที่ ที่ แ นวท่ อ ผ่ า นจะมี ก ารจ าหน่ า ย
ก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรม และสนามบินสุวรรณภูมิ ผ่านระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติสายย่อย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ฉบับหลัก)

ตารางที่ 2.2-1
องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติที่จะส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
ข้อมูลองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ไนโตรเจน (N2)
มีเทน (C1)
อีเทน (C2)
โพรเพน (C3)
ไอโซบิวเทน (iC4)
นอร์มอลบิวเทน (nC4)
ไอโซเพนเทน (iC5)
นอร์มอลเพนเทน (nC5)
เฮพเทน (C6)
เฮกเซน (C7)
ออกเทน (C8)
Total
ข้อมูลเชิงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ
HHV Dry
Specific Gravity (SG)
Wobbe Index (WI) = HHV dry / sqrt (SG)

หน่วย
% mol
% mol
% mol
% mol
% mol
% mol
% mol
% mol
% mol
% mol
% mol
% mol
% mol
หน่วย
BTU/scf
-

องค์ประกอบโดยเฉลี่ย
3.686
1.850
90.225
2.797
0.936
0.217
0.193
0.0045
0.026
0.025
0.000
0.000
100.000
ค่า
989
0.6289
1,269

หมายเหตุ : ก๊าซธรรมชาติ 1 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะมีปริมาณปรอทสูงสุดไม่เกินกว่า 50 ไมโครกรัม และมี H2S สูงสุดไม่เกิน 50 ppm
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564
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125 500
เมต
ร

1,000

โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

BV4.1

แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 3 ของ ปตท.
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รูปที่ 2.3-1 : โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ

สัญลักษณ์
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 1 ของ ปตท.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 3 ของ ปตท.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท.
แนวท่อก๊าซฯ ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจนในปัจจุบนั

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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0

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2) ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 3 ของ ปตท. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 36 นิ้ว รับก๊าซธรรมชาติ
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ไปสิ้นสุดที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีการจาหน่ายก๊าซฯ ให้กับกลุ่มธุรกิจผลิต
ไฟฟ้า และกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่แนวท่อผ่านในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
(3) ท่ อส่ งก๊ าซฯ เส้ นที่ 4 ของ ปตท. มีขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลางท่ อ 36 นิ้ ว และ 42 นิ้ว
รับก๊าซธรรมชาติจากหน่วยรับจ่ายก๊าซ (Gas Dispatching Facility) ภายในสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG Receiving Terminal) ของ ปตท. ตั้งอยู่ในพื้นที่ถมทะเลของพื้นที่ท่าเทียบเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3
ไปสิ้นสุดที่จุดเชื่อมต่อกับระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่งคอย ตาบลชะอม อาเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี จาหน่ายก๊าซฯ ให้กับกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าและกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่แนวท่อผ่านในพื้นที่
จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระบุรี
(4) ท่ อส่ งก๊ าซฯ เส้ นที่ 5 ของ ปตท. มีขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลางท่ อ 36 นิ้ว และ 42 นิ้ว
รับก๊าซธรรมชาติเหลวที่นาเข้าจากต่างประเทศ มีจุดเริ่มต้นจากสถานีต้นทางท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และ
จากสถานีต้นทางท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ไปยังสถานีผสมก๊าซฯ ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ไปสิ้นสุ ดที่อาเภอไทรน้ อย จังหวัดนนทบุรี โดยระหว่างทางจะมีจุดแยกเข้าสู่โรงไฟฟ้า
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งจาหน่ายก๊าซฯ ให้กับกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า และกลุ่มอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่าน ประกอบด้วย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี
(5) ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของโรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางท่ อ 10 นิ้ ว
รับก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 ของ ปตท. โดยมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36
วางผ่านถนนชุมชนและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3191 เข้าสู่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน รวมระยะทาง
ประมาณ 6.5 กิโลเมตร

2.4

การศึกษาทางเลือกของโครงการ

ในการศึกษาทางเลื อกของการพัฒนาโครงการฯ ได้พิจารณาปัจจัย ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การพัฒ นา โดยมีขั้น ตอนในการดาเนินการ 3 ขั้นตอนหลั กๆ คือ การคัดกรองทางเลื อ กเบื้ อ งต้ น
(Screening) การก าหนดขอบเขตในการพิ จ ารณาทางเลื อ ก (Scoping) และการประเมิ น ทางเลื อ ก
ที่เหมาะสม (Appraisal)
ขั้ น ตอนของการคั ด กรองทางเลื อ กเบื้ อ งต้ น (Screening) วิ ศ วกรของโครงการฯ ร่ ว มกั บ
เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จะพิจารณาถึงแหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติ ความสามารถในการ
ส่งจ่ายก๊าซฯ ให้กับโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงสุด
เมื่อทราบถึงแหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติ ที่เหมาะสมแล้ว จะพิจารณาแนวเส้นทางในการวางท่อจากจุดเริ่มต้น
ในการส่งจ่ายก๊าซฯ (Tie-in) ไปยังสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ว่าสามารถวางในเส้นทางใดได้บ้าง เพื่อกาหนดขอบเขตในการพิจารณา
(Scoping) เมื่ อ ทราบถึ ง แนวเส้ น ทางที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการวางท่ อ จะมี ก ารประเมิ น ทางเลื อ ก
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64350_บทที่ 2 (SEC 1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ที่เหมาะสมในรายละเอียด (Appraisal) โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภค และ
ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ นแนวเส้ น ทางการวางท่ อ เป็ น ต้ น เพื่ อ คั ด เลื อ กแนวทางที่ มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด
รายละเอียดการศึกษาทางเลือกของโครงการฯ ในแต่ละขั้นตอนสามารถสรุปได้ดังนี้
2.4.1

การคัดกรองทางเลือกเบื้องต้น (Screening)

2.4.1.1

การพิจารณาแหล่งส่งจ่ายก๊าซฯ มายังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จากการพิจารณาโครงข่ายก๊าซธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง พบว่า โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย
ครั้ งที่ 1) อยู่ ใกล้ กับ ท่อส่ ง ก๊า ซฯ เส้ น ที่ 1 และเส้ นที่ 4 ของ ปตท. ซึ่งสามารถคัดกรอง (Screening)
แหล่งส่งจ่ายก๊าซฯ มายังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ที่เหมาะสมได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 ของ ปตท. เป็นแหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
ในปั จ จุ บั น ท่อ ส่ งก๊าซฯ เส้ น ที่ 1 อยู่ ห่ างพื้นที่ โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่ วนขยาย ครั้งที่ 1) ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 4.4 กิโลเมตร (รูปที่ 2.4-1) ซึ่งในการเชื่อมต่อท่อของโครงการฯ เพื่อรับก๊าซ
จากท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 ของ ปตท. ต้องใช้วิธีการ Hot Tap เนื่องจากไม่มีสถานีควบคุมก๊าซ (Block
Valve Station) อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
(2) ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท. อยู่ห่างพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ไปทางตะวัน ออกเฉีย งใต้ป ระมาณ 0.65 กิโ ลเมตร (รู ปที่ 2.4-1) ซึ่งในการเชื่อมต่อท่อ ส่ งก๊าซฯ จาก
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท. ด้วยการเชื่อมต่อกับ Sale Tap Valve ที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1)
ที่มีการจัดเตรียมไว้
เมื่ อ พิ จ ารณาความต้ อ งการใช้ ก๊ า ซฯ สู ง สุ ด เมื่ อ มี ก ารเดิ น เครื่ อ งโรงไฟฟ้ า เอ็ กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ที่ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 31 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน พบว่า ท่อส่งก๊าซฯ
เส้นที่ 1 และเส้นที่ 4 ของ ปตท. สามารถส่งจ่ายก๊าซฯ มายังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ได้อย่างเพียงพอ แต่เมื่อพิจารณาระยะทางและวิธีการในการเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซฯ ของ ปตท. พบว่า
การวางท่อจากท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท. มายังสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS)
ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) มีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากมีระยะทางที่สั้นกว่า
ผนวกกับวิธีการในการเชื่อมต่อท่อของโครงการฯ กับท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 สามารถเชื่อมต่อกับ Sale Tap
Valve ที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ที่มีการจัดเตรียมไว้ได้ โดยเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยมากกว่า
การเชื่อมต่อท่อด้วยวิธี Hot Tap
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการวางท่อส่งก๊าซฯ จากสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. มายัง
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) จะเป็นแนวเส้นทางที่ เหมาะสมที่จ ะมีการนาไปพิจารณา
ในขั้นตอนต่อไป
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รูปที่ 2.4-1 : แหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติที่สามารถส่งจ่ายมายังพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

สัญลักษณ์
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 1 ของ ปตท.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 3 ของ ปตท.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท.
แนวท่อก๊าซฯ ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจนในปัจจุบนั
ระยะทางในระยะขจัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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0

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.4.1.2

การพิจารณาเส้นทางในการวางท่อส่งก๊าซฯ
จากการพิ จ ารณาเส้ น ทางในการวางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ จากสถานี ค วบคุ ม ก๊ า ซที่ 4.1 (BV 4.1)
ของ ปตท. มายังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (รูปที่ 2.4-2) สามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ
(1) การวางท่อไปตามถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) เป็นระยะทาง
ประมาณ 1.3 กิโลเมตร
(2) การวางท่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึง ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 1 จากนั้นเบี่ยง
ขวาแล้ววางไปจนถึงถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 7 แล้วเบี่ยงไปทางขวาอีกครั้งไปจนถึงแยกถนนชุมชน
หนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) จากนั้ น เบี่ ย งขวาเข้ า สู่ ถ นนชุ ม ชนหนองคล้ า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) เพื่อเข้าสู่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ต่อไป คิดเป็นระยะทาง
ประมาณ 1.6 กิโลเมตร
จากการพิจารณาระยะทาง ความหนาแน่นของชุมชน และสภาพสิ่งแวดล้อมในเส้นทางวางท่อ
ดังกล่าว พบว่า การวางท่อไปตามถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) มีระยะทาง
ที่สั้นกว่า มีชุมชนที่อยู่ในแนวเส้นทางดังกล่าวน้อยกว่า และมีการตัดผ่านแหล่งน้าธรรมชาติเพียง 1 จุด
(คลองมาบใหญ่) ในขณะที่การวางท่อไปตามถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 1 จนถึงถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 7 แล้วเบี่ยงไปทางขวาไปไปจนถึงถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) มีระยะทาง
มากกว่า มีชุมชนสองข้างทางมากกว่า และต้องตัดผ่านแหล่งน้าธรรมชาติ 2 จุด (คลองหนองหว้า และ
คลองกระเฉท) ดังนั้น การวางท่อไปตามถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) จะมีความ
เหมาะสมมากกว่า ซึง่ จะนาไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป
2.4.2

การกาหนดขอบเขตการพิจารณาทางเลือก (Scoping)
ในการพิจารณาพื้นที่เพื่อวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จากสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1)
ของ ปตท. มายั ง โรงไฟฟ้ า เอ็กโก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้ ง ที่ 1) โดยใช้ ถ นนชุ ม ชนหนองคล้ า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) สามารถแบ่งพื้นที่ในการพิจารณาทางเลือกออกเป็น 2 พื้นที่หลักๆ ดังรูปที่ 2.4-3
ได้แก่
 พื้นที่ช่วงที่ 1 (Zone 1) : เริ่มจากบริเวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท.
มายังถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) บริเวณแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด
230 kV ของ กฟผ. ซึ่งเป็นตาแหน่งเดียวกับแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ของท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4
ของ ปตท.
 พื้ น ที่ ช่ ว งที่ 2 (Zone 2) : เริ่ ม จากบริ เ วณพื้ น ที่ แ นวเขตสายส่ ง ไฟฟ้ า แรงสู ง ขนาด
230 kV ของ กฟผ. และแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ของท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท. ไปตาม
แนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) เข้าสู่ โ รงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาทางเลือกในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
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รูปที่ 2.4-2 : การพิจารณาเส้นทางในการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ

200

สัญลักษณ์
การวางท่อไปตามถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 1, 7, 5
การวางท่อไปตามถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5
แหล่งน้า / คลอง
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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รูปที่ 2.4-3 : การแบ่งพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ พื้นที่ช่วงที่ 1 และ พื้นที่ช่วงที่ 2 (Zone 1 & Zone 2)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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สัญลักษณ์
พื้นที่ช่วงที่ 1 (Zone 1)
พื้นที่ช่วงที่ 2 (Zone 2)
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
สวนอุตสาหกรรมระยองฯ
แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV
ของ กฟผ.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(1) พื้นที่ช่วงที่ 1 (Zone 1)
มีแนวเส้นทางเลือกที่ 2 แนวเส้นทาง ดังรูปที่ 2.4-4 ประกอบด้วย
(1.1) แนวเส้น ทางเลือกที่ 1.1 : วางขนานไปตามแนวท่อส่งก๊า ซฯ เส้น ที่ 4 ของ
ปตท. ในเขตระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
โดยมีจุดเริ่มต้นจาก Sale Tap Valve ขนาด 12 นิ้ว ที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1)
ของ ปตท. วางท่อขึ้นไปทางเหนือผ่านแนวรั้วด้านหลังของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) แล้วเลี้ยวขวา
วางไปตามแนวรั้วขนานกับแนวท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และเส้นที่ 5 ของ ปตท. ซึ่งอยู่ในเขตทางของสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง 230 kV ของ กฟผ. และแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซฯ ของท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท.
จนถึงถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) รวมเป็นระยะทางประมาณ 185 เมตร
ดังรูปที่ 2.4-5 โดยแนวเส้นทางเลือกที่ 1.1 มีข้อจากัดดังนี้

วางท่ อ ลอดใต้ แ นวท่ อ น้ าของ บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน้ า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) (East Water) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
ที่มีความลึกจากระดับพื้นดิน ประมาณ 1 เมตร จานวน 1 จุด

วางท่อใกล้กับแนวท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และ 5 ของ ปตท. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 42 นิ้ว ที่มีความลึกจากระดับพื้นดิน ประมาณ 3.7 เมตร

วางท่อในเขตระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV ของ กฟผ.
(1.2) แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2 : วางในเขตทางของถนนทางเข้า-ออกสถานีควบคุม
ก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท.
โดยมีจุดเริ่มต้นจาก Sale Tap Valve ขนาด 12 นิ้ว ที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1)
ของ ปตท. แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2 จะวางท่อไปทางทิศใต้ผ่านแนวรั้วด้านหน้าของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
(BV 4.1) แล้ววางเลียบแนวรั้วมาทางซ้ายจนถึงถนนเข้า -ออกของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) จากนั้น
วางในเขตทางของถนนด้านขวา แล้ ว ลอดใต้ Pipe Culvert ขนาด 0.6 เมตร ของถนนทางเข้า -ออก
ของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) จนถึงเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ กระเฉท) ลอดใต้แนวท่อน้าของ East Water แล้วเลี้ยวซ้ายตัดผ่านถนนทางเข้า -ออกของสถานีควบคุม
ก๊ า ซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. จากนั้ น แนวท่ อ จะวางในไหล่ ท างของถนนชุ ม ชนหนองคล้ า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) และแนวท่อน้าของ East Water จนถึงเขตระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV
ของ กฟผ. และเขตระบบโครงข่ายก๊าซฯ ของท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท. รวมเป็นระยะทางของ
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2 ประมาณ 352 เมตร ดังรูปที่ 2.4-6 โดยแนวเส้นทางเลือกที่ 1.2 มีข้อจากัดดังนี้

ลอดใต้ Pipe Culvert ขนาด 0.6 เมตร ที่วางลอดใต้ถนนทางเข้า -ออกของ
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. จานวน 1 จุด

ตัดผ่านถนนทางเข้า -ออกของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท.
ที่มีความกว้างประมาณ 6 เมตร จานวน 1 จุด

ลอดใต้แนวท่อน้าของ East Water ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ที่มีความ
ลึกจากระดับพื้นดิน ประมาณ 1 เมตร จานวน 1 จุด
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รูปที่ 2.4-4 : แนวเส้นทางเลือกของโครงการฯ ในพื้นที่ช่วงที่ 1 (Zone 1)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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สัญลักษณ์
พื้นที่ชว่ งที่ 1 (Zone 1)
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2
แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV
ของ กฟผ.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของปตท.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของปตท.
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.
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รูปที่ 2.4-5 : แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1 วางขนานไปตามแนวท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท. ในเขตระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV

20

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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แนวท่อน้าของ East Water
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รูปที่ 2.4-6 : แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2 วางในเขตทางของถนนทางเข้า-ออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1) ของ ปตท.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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BV4.1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2) พื้นที่ช่วงที่ 2 (Zone 2)
ในพื้นที่ช่วงที่ 2 มีแนวเส้นทางเลือกที่สามารถเป็นไปได้ 2 แนวเส้นทาง ดังรูปที่ 2.4-7
ประกอบด้วย
(2.1) แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1 : วางอยู่ในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งซ้าย ไปจนถึงโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
โดยมีจุดเริ่มต้นจากเขตระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230 kV ของ กฟผ. ซึ่งเป็น
จุดเดียวกับเขตระบบโครงข่ายก๊าซฯ ของท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท. ที่เชื่อมต่อกับ ช่วงที่ 1 (Zone 1)
โดยจะวางในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ฝั่ งซ้าย มุ่งหน้าไปยั ง
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ซึ่งแนวท่อก๊าซฯ จะวางในไหล่ทางของถนนและวางขนานไป
กับท่อน้าของ East Water ที่มีระดับความลึกประมาณ 1 เมตร โดยท่อน้าของ East Water อยู่ห่างจาก
ขอบของถนนประมาณ 4.5 เมตร และวางผ่านท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และเส้นที่ 5 ของ ปตท. ขนาด 42 นิ้ว
ที่วางอยู่ที่ร ะดับ ความลึ กประมาณ 3.7 เมตรจากระดับผิว ดิน จากนั้นวางเลี ยบฝั่งซ้ายของถนนชุ มชน
หนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) มุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ประมาณ
330 เมตร และลอดผ่านท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเตรียลแก๊ส จากัด (MIG) จานวน 3
เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3, 12 และ 14 นิ้ว ที่ ความลึกจากระดับผิวดินประมาณ 1.5 เมตร และวาง
ท่อลอดใต้คลองมาบใหญ่ (ความกว้างประมาณ 6 เมตร ลึกประมาณ 2.5 เมตร) เรื่อยไปจนถึงบริเวณวาล์ว
ควบคุมก๊าซชอง MIG แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1 จะลอดผ่านท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG อีกจานวน 3
เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2, 6 และ 12 นิ้ว ที่วางอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ 1.5 เมตร และวางท่อ
ลอดใต้ท่อน้าของ East Water ขนาด 3 นิ้ว ที่มีความลึกจากระดับผิวดินประมาณ 1 เมตร แล้วลอดใต้
Pipe Culvert ขนาด 0.6 เมตร ที่วางตัดถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ที่วางลึก
จากผิวดินประมาณ 1.7 เมตร จากนั้นจะวางในเขตทางของถนนฝั่งซ้ายไปประมาณ 551 เมตร จนถึงแนวรั้ว
ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนในปัจจุบัน แล้วลอดผ่านถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
และแนวรั้วคอนกรีตของโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน วางไปตามแนวถนนภายในโรงไฟฟ้าแล้วลอดผ่านท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนในปัจจุบัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว 1 ก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ต่อไป
รวมความยาวของแนวเส้นทางเลือกที่ 2.1 ประมาณ 1,010 เมตร (รูปที่ 2.4-8) โดยมีข้อจากัดดังนี้

ลอดผ่านแนวท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และเส้นที่ 5 ของ ปตท. ขนาดเส้นผ่ าน
ศูนย์กลาง 42 นิ้ว จานวน 1 จุด

ลอดผ่านแนวท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรม ของ MIG จานวน 3 เส้น ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3, 12 และ 14 นิ้ว จานวน 1 จุด

ลอดผ่านคลองมาบใหญ่ จานวน 1 จุด

ลอดผ่านแนวท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG จานวน 3 เส้น ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2, 6 และ 12 นิ้ว จานวน 1 จุด

ลอดผ่านท่อน้าของ East Water ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จานวน 1 จุด

1

เมื่อมีการเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) จะไม่มีการส่งจ่ายก๊าซฯ ผ่านท่อขนาด 10 นิ้ว
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รูปที่ 2.4-7 : แนวเส้นทางเลือกของโครงการฯ ในพื้นที่ช่วงที่ 2 (Zone 2)

สัญลักษณ์
พื้นที่ช่วงที่ 2 (Zone 2)
แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1
แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2
แนวท่อน้าของ East Water
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท.
แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV ของ กฟผ.
คลองมาบใหญ่
แนวท่อก๊าซฯ ของ MIG (3, 12, 14 นิ้ว)
แนวท่อก๊าซฯ ของ MIG (2, 6, 12 นิ้ว)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

สวนอุตสาหกรรมระยองฯ
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ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
คลองหนองหว้า

สัญลักษณ์
แนวท่อน้าของ East Water (3 นิ้ว)
แนวท่อก๊าซฯ ของ MIG (3, 12, 14 นิ้ว)
แนวท่อก๊าซฯ ของ MIG (2, 6, 12 นิ้ว)

คลองกระเฉท

โรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน
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รูปที่ 2.4-8 : แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1 วางอยูใ่ นเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งซ้าย
ไปจนถึงโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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สวนอุตสาหกรรมระยองฯ

โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ลอดใต้ Pipe Culvert ขนาด 0.6 เมตร ที่วางตัดถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จานวน 1 จุด

วางท่อขนานกับแนวท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
3, 12 และ 14 นิ้ว เป็นระยะทางประมาณ 538 เมตร

วางท่อลอดผ่านถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จานวน 1 จุด

ลอดแนวรั้วคอนกรีตของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน จานวน 1 จุด

วางท่ อ ลอดท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ข องโรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจนในปั จ จุ บั น
ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 10 นิ้ ว จ านวน 1 จุ ด (หมายเหตุ : เมื่ อ มี ก าร
เดิน เครื่ องการผลิ ตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้งที่ 1)
จะไม่มีการส่งจ่ายก๊าซฯ ผ่านท่อขนาด 10 นิ้ว)

มี บ้ า นเรื อ นหนาแน่ น ตั้ ง ประชิ ด เขตทางประมาณ 190 เมตร ก่ อ นตั ด ผ่ า น
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) แล้วลอดใต้รั้วโรงไฟฟ้า
เอ็กโก โคเจน
(2.2) แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2 : วางในเขตทางของถนนชุ ม ชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งซ้าย แล้วข้ามมาฝั่งขวาก่อนถึงคลองมาบใหญ่ แล้ววางในเขตทางของ
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ฝั่ง ขวา ไปจนถึงโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
โดยมี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากเขตระบบสายส่ ง ไฟฟ้ า แรงสู ง ขนาด 230 kV ของ กฟผ.
ซึ่ ง เป็ น จุ ด เดี ย วกั บ เขตระบบโครงข่ า ยก๊ า ซฯ ของท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ เส้ น ที่ 4 ของ ปตท. ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ
แนวทางเลื อ ก ของพื้ น ที่ ช่ ว งที่ 1 (Zone 1) โดยจะวางในเขตทางของถนนชุ มชนหนองคล้ า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งซ้าย มุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) โดยแนวเส้นทาง
เลือกที่ 2.1 จะวางอยู่ในเขตทางของถนนและวางขนานกับแนวท่อน้าของ East Water ที่มีระดับความลึก
ประมาณ 1 เมตร โดยท่อน้าของ East Water อยู่ห่างจากขอบถนนประมาณ 4.5 เมตร แล้ววางพาดผ่าน
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และเส้นที่ 5 ของ ปตท. ขนาด 42 นิ้ว ที่วางอยู่ที่ระดั บความลึกประมาณ 3.7 เมตร
จากระดับผิวดิน จากนั้นวางในเขตทางฝั่งซ้ายของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
มุ่งหน้าไปยั งโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ประมาณ 682 เมตร แล้ ว ลอดใต้ถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) และท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG จานวน 3 เส้น ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3, 12 และ 14 นิ้ว ที่มีความลึกจากผิวดินประมาณ 1.5 เมตร ไปยังเขตทางฝั่ งขวา
ของถนน แล้ววางลอดผ่านคลองมาบใหญ่ที่มีความกว้าง 6 เมตร ลึกประมาณ 2.5 เมตร จากนั้นแนวท่อจะ
ลอดใต้ท่อส่ งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG จานวน 3 เส้ น ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์กลาง 2, 6 และ 12 นิ้ว
ที่มีความลึกจากผิวดินประมาณ 1.5 เมตร และท่อส่งน้าของ East Water ขนาด 3 นิ้ว ที่วางลึกจากผิวดิน
1 เมตร จากนั้นวางในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งขวา ขนานกับ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ท่อระบายน้าของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา แล้วลอดใต้ Pipe Culvert ขนาด 0.6 เมตร ที่วางลึกจาก
ผิ ว ดิน ประมาณ 1.7 เมตร จากนั้ น วางในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 จนถึงแนวรั้ว ของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน แล้ว เบี่ยงขวาเพื่อลอดผ่านรั้วคอนกรีตของโรงไฟฟ้า จากนั้นวางไปตามแนวถนน
ภายในโรงไฟฟ้าแล้วลอดผ่านท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนในปัจจุบัน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 นิ้ว 2 ก่อนไปสิ้นสุดที่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) รวมความยาวของแนวเส้นทางเลือกนี้ประมาณ 1,010 เมตร ดังรูปที่ 2.4-9
สามารถสรุปข้อจากัดของแนวเส้นทางเลือกที่ 2.2 ได้ดังนี้

พาดผ่านแนวท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และ 5 ของ ปตท. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
42 นิ้ว จานวน 1 จุด

ลอดผ่านถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) จานวน 1 จุด
(ก่อนถึงคลองมาบใหญ่)

ลอดผ่านแนวท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG จานวน 3 เส้น ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3, 12 และ 14 นิ้ว จานวน 1 จุด

ลอดผ่านคลองมาบใหญ่ จานวน 1 จุด

ลอดผ่านแนวท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG จานวน 3 เส้น ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2, 6 และ 12 นิ้ว จานวน 1 จุด

ลอดผ่านแนวท่อน้าของ East Water ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จานวน 1 จุด

วางขนานกับท่อระบายน้าของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา ที่อยู่บริเวณฝั่งขวา
ของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)

ลอดใต้ Pipe Culvert ขนาด 0.6 เมตร ที่วางตัดถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จานวน 1 จุด

ลอดแนวรั้วคอนกรีตของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน จานวน 1 จุด

ลอดผ่านท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนในปัจจุบัน ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จานวน 1 จุด 2

สภาพพื้นที่เป็นไหล่ทาง มีบ้านประชิดเขตทาง 1 หลัง

2

เมื่อมีการเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) จะไม่มีการส่งจ่ายก๊าซฯ ผ่านท่อขนาด 10 นิ้ว
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รูปที่ 2.4-9 : แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2 วางอยูเ่ ขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งซ้าย แล้วข้ามมาฝั่งขวา
ก่อนถึงคลองมาบใหญ่ แล้ววางเลียบไปจนถึงโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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สวนอุตสาหกรรมระยองฯ

โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.4.3

การประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในรายละเอียด (Appraisal)

2.4.3.1

ขั้นตอนการพิจารณาแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสม
ในการคัดเลื อกแนวเส้ น ทางเลื อ กการวางท่ อส่ ง ก๊า ซฯ ของโครงการฯ จะพิจารณาปั จ จั ย
ที่เกี่ยวข้องใน 5 ด้าน ประกอบด้วย
(1) ด้านวิศวกรรม
: มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างและการบารุงรักษา
(2) ด้านสิ่งแวดล้อม
: มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
(3) ด้านความปลอดภัย
: มีความปลอดภัยในการก่อสร้างและดาเนินงาน
(4) ด้านสังคม
: มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด
(5) ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน : มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
จากนั้นจะมีการพิจารณาให้น้าหนักความสาคัญ และระดับความเหมาะสม ก่อนนาผลรวม
ของคะแนนที่ได้ไปคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. การพิจารณาให้น้าหนักความสาคัญ
การพิจารณาให้น้าหนักความสาคัญของปัจจัยในแต่ละด้านจะพิจารณาเปรียบเทียบกัน
ในแต่ละปัจจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ กรณีที่ มีความสาคัญน้อยกว่า (น้าหนักความสาคัญ = 1)
กรณี ที่ มี ค วามส าคั ญเท่ า กั น (น้ าหนั ก ความส าคั ญ = 2) และกรณี ที่ มี ค วามส าคั ญ มากกว่า (น้ าหนั ก
ความสาคัญ = 1) ซึ่งผลจากการให้น้าหนักดังกล่าวจะมีการเทียบสัดส่วนให้เป็น 100 คะแนน เพื่อนาไป
กาหนดน้าหนักในแต่ละดัชนีย่อยต่อไป
ซึ่งจากการพิจารณาให้น้าหนักความสาคัญ พบว่า ปัจจัยที่มีการให้น้าหนักความสาคัญ
มากที่สุด คือ ด้านความปลอดภัย (30 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
(20 คะแนนเท่ากัน) และด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน (10 คะแนน) รายละเอียดดังตารางที่ 2.4-1
โดยคะแนนของปัจจัยในแต่ละด้านจะนาไปใช้ในการให้น้าหนักความสาคัญในแต่ละดัชนี
ย่ อ ย เพื่ อ น าไปพิ จ ารณาร่ ว มกั บ คะแนนระดั บ ความเหมาะสมต่ อ ไป สามารถสรุ ป คะแนนน้ าหนั ก
ความสาคัญของดัชนีย่อยในแต่ละด้าน ได้ดังตารางที่ 2.4-2
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.4-1
พิจารณาการให้น้าหนักความสาคัญแต่ละด้าน
ปัจจัย

ด้าน
วิศวกรรม

1. ด้านวิศวกรรม
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านความปลอดภัย
4. ด้านสังคม
5. ด้านเศรษฐศาสตร์
และการลงทุน
หมายเหตุ :

ด้าน
สิ่งแวดล้อม
2

2
3
2
1

1 = มีความสาคัญน้อยกว่า

3
2
1

น้าหนักความสาคัญ
ด้านความ
ด้านสังคม
ปลอดภัย
1
2
1
2
3
1
1
1

รวม
2 = มีความสาคัญเท่ากัน

ด้านเศรษฐศาสตร์
และการลงทุน
3
3
3
3

8
8
12
8
4

คะแนน
ความสาคัญเต็ม
100 คะแนน
20
20
30
20
10

40

100

รวม

3 = มีความสาคัญมากกว่า

ตารางที่ 2.4-2
ดัชนีบ่งชี้ของแต่ละด้านการพิจารณาแนวเส้นทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
และการให้น้าหนักความสาคัญของดัชนีบ่งชี้ต่างๆ
ดัชนีบ่งชี้
1. ด้านวิศวกรรม
(1) สภาพพื้นที่และอุปสรรคในการวางท่อส่งก๊าซฯ เช่น แนวท่อน้า/ท่อส่งก๊าซฯ ใต้พื้นดิน ระบบสายส่ง
ไฟฟ้า แรงสูง แหล่งน้า เส้นทางคมนาคม และบ้านเรือนของประชาชน เป็นต้น
(2) ความเพียงพอของพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น พื้นที่วางท่อ และพื้นที่วางเครื่องจักร เป็นต้น
(3) ความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ก่อสร้าง / วางท่อ
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
(1) พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อ
(2) จุดตัดผ่านเส้นทางการคมนาคม
(3) จุดตัดผ่านแหล่งน้าธรรมชาติ / แหล่งน้าสาธารณะในพื้นที่
3. ด้านความปลอดภัย
(1) ความเสี่ยงต่อแนวท่อส่งก๊าซที่อยู่ใต้พื้นดิน
(2) ความเสี่ยงต่อโครงสร้างอาคาร / บ้านเรือนของประชาชน
(3) ความสะดวกในการเข้าไประงับเหตุกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
(4) ความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินของโครงการ และหน่วยงานในพื้นที่
4. ด้านสังคม
(1) ผลกระทบต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
(2) ผลกระทบต่อการรอนสิทธิ์ หรือการสูญเสียที่ดินของประชาชนในพื้นที่
5. ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
(1) ความยาวท่อ
(2) วิธีการวางท่อ
(3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รวม
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น้าหนักความสาคัญ
(คะแนน)
20
10
5
5
20
7
6
7
30
10
10
5
5
20
10
10
10
3
3
4
100
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2. การพิจารณาให้คะแนนความเหมาะสม
จากผลการให้น้าหนั กความสาคัญในแต่ล ะดัช นี ดังตารางที่ 2.4-2 จะนามาพิจารณา
ร่วมกับระดับความเหมาะสมที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
- มีความเหมาะสมน้อย
(มีผลกระทบมาก
มีค่า 1)
- มีความเหมาะสมปานกลาง (มีผลกระทบปานกลาง มีค่า 2)
- มีความเหมาะสมมาก
(มีผลกระทบน้อย
มีค่า 3)
โดยการนาค่าน้าหนักความสาคัญในแต่ละดัชนีจะถูกนาไปคูณกับระดับความเหมาะสม
จากนั้นทาการรวมผลคะแนนในแต่ละทางเลือก โดยแนวทางเลือกที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทางเลือกที่
เหมาะสม
รายละเอียดของการพิจารณาให้คะแนนของแนวเส้นทางเลือกในด้านต่างๆ ของพื้นที่
ช่วงที่ 1 (Zone 1) และช่วงที่ 2 (Zone 2) ดังตารางที่ 2.4-3

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64350_บทที่ 2 (SEC 1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 2.4-3
สรุปรายละเอียดการให้คะแนนในการพิจารณาแนวเส้นทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
พื้นที่ช่วงที่ 1 (Zone 1)
ปัจจัยที่พิจารณา
1. ด้านวิศวกรรม
(1) สภาพพื้นที่และอุปสรรค
ในการวางท่อส่งก๊าซฯ เช่น
แนวท่อน้า / ท่อส่งก๊าซฯ
ใต้ดิน ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
แหล่งน้า เส้นทางคมนาคม
และบ้านเรือนของประชาชน
เป็นต้น

น้าหนัก
ความสาคัญ
20
10

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1

1. ลอดผ่านท่อน้าของ East
Water ขนาด 3 นิ้ว 1 จุด
2. ขนานกับแนวท่อส่งก๊าซฯ
เส้นที่ 4 และ 5 ของ ปตท.
เป็นระยะทางประมาณ 170 ม.
3. ขนานแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
230 kV ของ กฟผ. เป็นระยะ
ทางประมาณ 170 ม.
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ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2

2

20

1. ลอดผ่าน Pipe Culvert
(Ø 0.6 ม.)
1 จุด
2. ลอดผ่านท่อส่งน้าของ East
Water (Ø 3 นิ้ว) 1 จุด
3. ตัดผ่านถนนเข้า-ออกสถานี
ควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1)
ของ ปตท. ความกว้าง 6 ม.
1 จุด

พื้นที่ช่วงที่ 2 (Zone 2)
ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1

3

30

1. พาดผ่านแนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4
ของ ปตท. (Ø 42 นิ้ว) 1 จุด
2. พาดผ่านแนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 5
ของ ปตท. (Ø 42 นิ้ว) 1 จุด
3. ลอดผ่านท่อส่งก๊าซฯ ของ MIG
(Ø 3, 12, 14 นิ้ว)
1 จุด
4. ลอดผ่านคลองมาบใหญ่ 1 จุด
5. ลอดผ่านท่อส่งก๊าซของ MIG
(Ø 2, 6, 12 นิ้ว)
1 จุด
6. ลอดผ่านท่อน้าของ East
Water (Ø 3 นิ้ว)
1 จุด
7. ขนานกับแนวท่อส่งก๊าซฯ
ของ MIG (Ø 3, 12, 14 นิ้ว)
ระยะทางประมาณ 538 ม.
8. ลอดผ่าน Pipe Culvert
(Ø 0.6 ม.)
1 จุด
9. ลอดผ่านถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
1 จุด
10. ลอดใต้รั้วคอนกรีตของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน 1 จุด
11. ลอดใต้ท่อส่งก๊าซฯ ของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนปัจจุบัน
(Ø 10 นิ้ว) *
1 จุด
12. มีชุมชนที่อยู่ประชิดเขตทาง
และแนวท่อในช่วงที่ใกล้ถึง
โรงไฟฟ้าฯ
(หมายเหตุ : * เมื่อมีการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย
ครั้งที่ 1) จะไม่มีการส่งจ่ายก๊าซฯ
ผ่านท่อขนาด 10 นิ้ว)

ระดับ
ความ คะแนน
เหมาะสม*
2

20

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2

1. พาดผ่านแนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4
ของ ปตท. (Ø 42 นิ้ว) 1 จุด
2. พาดผ่านแนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 5
ของ ปตท. (Ø 42 นิ้ว) 1 จุด
3. ลอดผ่านถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
1 จุด
4. ลอดใต้ท่อส่งก๊าซฯ ของ MIG
(Ø 3, 12, 14 นิ้ว)
1 จุด
5. ลอดผ่านคลองมาบใหญ่
1 จุด
6. ลอดใต้ท่อส่งก๊าซฯ ของ MIG
(Ø 2, 6, 12 นิ้ว)
1 จุด
7. ลอดใต้ท่อน้าของ East Water
(Ø 3 นิ้ว)
1 จุด
8. ขนานกับท่อระบายน้าของ
ทต.มาบข่าพัฒนาเป็น
ระยะทางประมาณ 440 ม.
9. ลอดผ่าน Pipe Culvert
(Ø 0.6 ม.)
1 จุด
10. ลอดใต้รั้วคอนกรีตของ
โรงไฟฟ้าฯ
1 จุด
11. ลอดใต้ท่อส่งก๊าซฯ ของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
ปัจจุบัน (Ø 10 นิ้ว) * 1 จุด
(หมายเหตุ : * เมื่อมีการเดิน
เครื่องโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) จะไม่มีการ
ส่งจ่ายก๊าซฯ ผ่านท่อขนาด 10 นิ้ว)

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

3

30
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 2.4-3
สรุปรายละเอียดการให้คะแนนในการพิจารณาแนวเส้นทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ (ต่อ)
พื้นที่ช่วงที่ 1 (Zone 1)
ปัจจัยที่พิจารณา
1. ด้านวิศวกรรม (ต่อ)
(2) ความเพียงพอของพื้นที่
ปฏิบัติงาน เช่น พื้นที่เพียง
พอที่จะวางท่อ และ
เครื่องจักรในระยะก่อสร้าง
เป็นต้น

(3) ความสะดวกในการเข้าถึง
พื้นที่ก่อสร้าง / วางท่อ

รวมด้านวิศวกรรม
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
(1) พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง
แนวท่อฯ
(2) จุดตัดผ่านเส้นทางการ
คมนาคม

(3) จุดตัดผ่านแหล่งน้า
ธรรมชาติ / แหล่งน้า
สาธารณะในพื้นที่
รวมด้านสิ่งแวดล้อม

น้าหนัก
ความสาคัญ

แนวเส้นทางเลือก 1.1

พื้นที่ช่วงที่ 2 (Zone 2)

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

แนวเส้นทางเลือก 1.2

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

แนวเส้นทางเลือก 2.1

- มีพื้นที่ว่างสาหรับวางท่อส่ง
ก๊าซฯ และพื้นที่กองดินที่
ขุดเปิดเพื่อวางท่อฯ กว้าง
ประมาณ 5 เมตร ยกเว้น
บริเวณพื้นที่ชุมชนใกล้กับ
โรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน ที่มีพื้นที่
ค่อนข้างจากัด
- สามารถใช้ถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่กระเฉท) ได้ตลอดแนว

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

แนวเส้นทางเลือก 2.2

คะแนน

2

10

- มีพื้นที่ว่างสาหรับวางท่อ
ส่งก๊าซฯ และพื้นที่กองดิน
ทีข่ ุดเปิดเพื่อวางท่อฯ
กว้างประมาณ 5 เมตร

3

15

3

15

- สามารถใช้ถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
ได้ตลอดแนว

3

15

5

- มีพื้นที่ว่างสาหรับวางท่อส่ง
ก๊าซฯ และพื้นที่กองดินที่
ขุดเปิดเพื่อวางท่อฯ กว้าง
ประมาณ 5 เมตร

3

15

- มีพื้นที่ว่างสาหรับวางท่อส่ง
ก๊าซฯ และพื้นที่กองดินที่
ขุดเปิดเพื่อวางท่อฯ กว้าง
ประมาณ 5 เมตร

3

15

5

- สามารถใช้ถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบ
ใหญ่-กระเฉท) ในการเข้าสู่
พื้นที่ก่อสร้าง/วางท่อ ยกเว้น
บริเวณที่วางขนานไปกับแนว
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV
ที่ไม่ได้มีสภาพเป็นถนน
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1

2

10

- สามารถใช้ถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบ
ใหญ่-กระเฉท) และถนนเข้าออกของสถานีควมคุมก๊าซที่
4.1 ในการเข้าสู่พื้นที่
ก่อสร้าง/วางท่อ

3

15

20
7

- ไม่มี

3

21

- ไม่มี

3

21

- มีชุมชนที่อยู่ใกล้กับแนวท่อส่ง
ก๊าซฯ ในช่วงที่ใกล้ถึงโรงไฟฟ้า

2

14

- ไม่มี

3

21

6

- ไม่มี

3

18

- ตั ด ผ่ า นถนนเข้ า -ออกของ
สถานี ค วบคุ ม ก๊ า ซที่ 4.1
(BV4.1) ของ ปตท. 1 จุด

2

12

- ตัดผ่านถนนสายย่อยที่เป็น
ทางเข้า-ออกของชุมชน 8 จุด
- ตัดผ่านถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
1 จุด

1

6

2

12

7

-

ไม่มี

3

21

-

3

21

- ลอดใต้คลองมาบใหญ่ 1 จุด

2

14

- ตัดผ่านถนนสายย่อยที่เป็น
ทางเข้า-ออกของชุมชน
4 จุด
- ตัดผ่านถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่กระเฉท)
1 จุด
- ลอดใต้คลองมาบใหญ่
1 จุด

2

14

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1
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45

60

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2

ไม่มี

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2

60

54

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1

45

34

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2

60

47
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 2.4-3
สรุปรายละเอียดการให้คะแนนในการพิจารณาแนวเส้นทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ (ต่อ)
พื้นที่ช่วงที่ 1 (Zone 1)
ปัจจัยที่พิจารณา

น้าหนัก
ความสาคัญ

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

- ขนานกับแนวท่อส่งก๊าซฯ
เส้นที่ 4 และเส้นที่ 5 ของ
ปตท. เป็นระยะทางประมาณ
170 ม.

2

20

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1

พื้นที่ช่วงที่ 2 (Zone 2)
ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1

- ไม่มี

3

30

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2

3. ด้านความปลอดภัย
(1) ความเสี่ยงต่อแนวท่อส่ง
ก๊าซฯ ที่อยู่ใต้พื้นดิน

30
10

(2) ความเสี่ยงต่อโครงสร้าง
อาคาร / บ้านเรือนของ
ประชาชน
(3) ความสะดวกในการเข้าไป
ระงับเหตุกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน
(4) ความพร้อมในการรองรับ
เหตุฉุกเฉินของโครงการฯ
และหน่วยงานในพื้นที่

10

- ไม่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่
ใกล้เคียง

3

30

- ไม่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่
ใกล้เคียง

3

30

5

- มีความสะดวกในการเข้าไป
ระงับเหตุฉุกเฉิน

3

15

- มีความสะดวกในการเข้าไป
ระงับเหตุฉุกเฉิน

3

15

5

- สามารถใช้ทีมระงับเหตุ
ฉุกเฉินของโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน ที่อยู่ห่างจากแนวท่อที่
ไกลที่สุดไปประมาณ 1.3 กม.
- สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยัง
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
ที่อยู่ห่างจากพื้นที่แนวท่อส่ง
ก๊าซฯ ประมาณ
2 กม.

3

15

- สามารถใช้ทีมระงับเหตุ
ฉุกเฉินของโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน ที่อยู่ห่างจากแนวท่อ
ที่ไกลที่สุดไปประมาณ
1.3 กม.
- สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยัง
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
ที่อยู่ห่างจากพื้นที่แนวท่อส่ง
ก๊าซฯ ประมาณ
2 กม.

3

15

รวมด้านความปลอดภัย

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1
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80

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2

90

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2

- พาดผ่านแนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4
ของ ปตท. (Ø 42 นิ้ว) 1 จุด
- พาดผ่านแนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 5
ของ ปตท. (Ø 42 นิ้ว) 1 จุด
- ลอดใต้ท่อส่งก๊าซของ MIG
(Ø 3, 12, 14 นิ้ว)
1 จุด
- ลอดใต้ท่อส่งก๊าซของ MIG
(Ø 2, 6, 12 นิ้ว)
1 จุด
- ขนานกับแนวท่อส่งก๊าซฯ ของ
MIG (Ø 3, 12, 14 นิ้ว) เป็น
ระยะทางประมาณ 550 ม.
- ลอดใต้ท่อส่งก๊าซฯ ของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนปัจจุบัน
(Ø 10 นิ้ว) *
1 จุด
(หมายเหตุ : * เมื่อมีการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย
ครั้งที่ 1) จะไม่มีการส่งจ่ายก๊าซฯ
ผ่านท่อขนาด 10 นิ้ว)
- มีบ้านเรือนที่อยู่ฝั่งเดียวกับ
แนวท่อส่งก๊าซฯ ในช่วงที่ใกล้
ถึงโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
- มีความสะดวกในการเข้าไป
ระงับเหตุฉุกเฉิน

2

20

2

20

3

15

- พาดผ่านแนวท่อก๊าซฯ
เส้นที่ 4 ของ ปตท.
(Ø 42 นิ้ว)
1 จุด
- พาดผ่านแนวท่อก๊าซฯ
เส้นที่ 5 ของ ปตท.
(Ø 42 นิ้ว)
1 จุด
- ลอดใต้ท่อส่งก๊าซของ MIG
(Ø 3, 12, 14 นิ้ว) 1 จุด
- ลอดใต้ท่อส่งก๊าซของ MIG
(Ø 2, 6, 12 นิ้ว) 1 จุด
- ลอดใต้ท่อส่งก๊าซฯ ของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
ปัจจุบัน (Ø 10 นิ้ว) * 1 จุด
(หมายเหตุ : * เมื่อมีการ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จะไม่มีการส่งจ่ายก๊าซฯ
ผ่านท่อขนาด 10 นิ้ว)
- บ้านเรือนประชาชนอยู่
คนละฝั่งกับแนวท่อส่ง
ก๊าซฯ
- มีความสะดวกในการเข้า
ไประงับเหตุฉุกเฉิน

- สามารถใช้ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน
ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
ที่อยู่ห่างจากแนวท่อที่ไกลที่สุด
ไปประมาณ
1.3 กม.
- สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยัง
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
ที่อยู่ห่างจากพื้นที่แนวท่อส่ง
ก๊าซฯ ประมาณ
2 กม.

3

15

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1

70

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

3

30

3

30

3

15

- สามารถใช้ทีมระงับเหตุ
3
ฉุกเฉินของโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน ที่อยู่ห่างจากแนว
ท่อที่ไกลที่สุดไปประมาณ
1.3 กม.
- สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไป
ยังเทศบาลตาบลมาบข่า
พัฒนา ที่อยู่ห่างจากพื้นที่
แนวท่อส่งก๊าซฯ ประมาณ
2 กม.
แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2

15

90

หน้า 2-25

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 2.4-3
สรุปรายละเอียดการให้คะแนนในการพิจารณาแนวเส้นทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ (ต่อ)
พื้นที่ช่วงที่ 1 (Zone 1)
ปัจจัยที่พิจารณา
4. ด้านสังคม
(1) ผลกระทบต่อการดารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
(2) ผลกระทบต่อการรอนสิทธิ์
ในพื้นที่

รวมด้านสังคม
5. ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
(1) ความยาวท่อ
(2) วิธีการวางท่อ

น้าหนัก
ความสาคัญ
20
10

10

10
3
3

(3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
4
รวมด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
รวมทั้งหมด

พื้นที่ช่วงที่ 2 (Zone 2)

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2

- ไม่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่
ใกล้เคียง

3

30

- มีการรอนสิทธิ์ที่ดินบริเวณ
แนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ของ กฟผ. และพื้นที่เขตทาง
ของเทศบาลตาบลมาบข่า
พัฒนา
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1

2

20

- ประมาณ 185 ม.
- ใช้วิธีขุดเปิดตลอดแนว

3
3

9
9

- ประมาณ 11.51 ล้านบาท
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1

3

12
30
265

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1

50

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1

- ไม่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่
ใกล้เคียง

3

30

- มีการรอนสิทธิ์ที่ดินบริเวณ
แนวถนนของ ปตท. และ
พื้นที่เขตทางของเทศบาล
ตาบลมาบข่าพัฒนา

2

20

- มีบ้านเรือนที่อยู่ฝั่งเดียวกับ
แนวท่อส่งก๊าซฯ ในช่วงที่ใกล้
ถึงโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
- มีการรอนสิทธิ์แนวเขตทางของ
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2

50

- ประมาณ 352 ม.
- ใช้วิธีขุดเปิดตลอดแนว

2
3

6
9

- ประมาณ 15.97 ล้านบาท
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2

2

8
23
277

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2

2

20

2

20

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1

40

- ประมาณ 1,010 ม.
- ใช้วิธีขุดเปิดเป็นส่วนใหญ่
- ใช้วิธีดันลอด 2 จุด คือ
(1) จุดที่ผ่านถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
(2) จุดที่ลอดผ่านรั้วคอนกรีต
ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
- ใช้วิธีการเจาะลอด 1 จุด คือ
จุดที่ผ่านคลองมาบใหญ่

3
3

9
9

- ประมาณ 38.16 ล้านบาท
แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1
แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1

3

12
30
219

ระดับ
ความ
เหมาะสม*

คะแนน

- บ้านเรือนประชาชนอยู่
คนละฝั่งกับแนวท่อส่งก๊าซฯ

3

30

- มีการรอนสิทธิ์แนวเขตทาง
ของเทศบาลตาบลมาบข่า
พัฒนา

2

20

แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2
- ประมาณ 1,010 ม.
3
- ใช้วิธีขุดเปิดเป็นส่วนใหญ่
3
- ใช้วิธีการดันลอด 2 จุด คือ
(1) จุดที่ผ่านถนนชุมชน
หนองคล้าซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
(2) จุดที่ลอดผ่านรั้ว
คอนกรีตของโรงไฟฟ้า
เอ็กโก โคเจน
- ใช้วิธีการเจาะลอด 1 จุด
คือ จุดที่ผ่านคลองมาบใหญ่
- ประมาณ 38.06 ล้านบาท
3
แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2
แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2

50
9
9

12
30
277

หมายเหตุ :

แนวเส้นทางเลือกที่ 1.1 : วางขนานไปตามแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
แนวเส้นทางเลือกที่ 1.2 : วางขนานไปกับถนนทางเข้า-ออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท.
แนวเส้นทางเลือกที่ 2.1 : วางอยู่ในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ฝัง่ ซ้าย ไปจนถึงโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
แนวเส้นทางเลือกที่ 2.2 : วางอยู่ในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ฝัง่ ซ้าย แล้วข้ามมาฝั่งขวาก่อนถึงคลองมาบใหญ่ แล้ววางเลียบไปจนถึงโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
* มีความเหมาะสมน้อย
(มีผลกระทบมาก
มีค่า 1)
มีความเหมาะสมปานกลาง (มีผลกระทบปานกลาง มีค่า 2)
มีความเหมาะสมมาก
(มีผลกระทบน้อย
มีค่า 3)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.4.4

ผลการพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
จากการพิจารณาคะแนนของแนวทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ สามารถ
สรุปคะแนนความเหมาะสมของแต่ละแนวทางเลือก ได้ดังตารางที่ 2.4-4
ตารางที่ 2.4-4
สรุปคะแนนความเหมาะสมของแนวเส้นทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
ปัจจัยพิจารณา
1. ด้านวิศวกรรม
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ด้านความปลอดภัย
4. ด้านสังคม
5. ด้านเศรษฐศาสตร์และ
การลงทุน
คะแนนรวม

น้าหนัก
ความสาคัญ
20
20
30
20
10
100

คะแนนความเหมาะสม
พื้นที่พิจารณาแนวเส้นทางเลือก พื้นที่พิจารณาแนวเส้นทางเลือก
ช่วงที่ 1 (Zone 1)
ช่วงที่ 2 (Zone 2)
ทางเลือก 1.1 ทางเลือก 1.2 ทางเลือก 2.1 ทางเลือก 2.2
45
60
45
60
60
54
34
47
80
90
70
90
50
50
40
50
30
23
30
30
265

277

219

277

จากตารางที่ 2.4-4 พบว่า แนวเส้นทางเลือกในการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่เหมาะสมมาก
ที่สุด คือ “แนวทางเลือกที่ 1.2 และ แนวทางเลือกที่ 2.2” รวมความยาวท่อเท่ากับ 352 + 1,010 = 1,362
เมตร ดังนั้น บริษัทฯ จึงเลือกแนวเส้นทางดังกล่าวในการพัฒ นาโครงการฯ และกาหนดขอบเขตพื้ นที่
การศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม โดยแนวท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ และรัศมีการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงได้ดังรูปที่ 2.4-10
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รูปที่ 2.4-10 : แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท.
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท.
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.
ขอบเขตโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
แหล่งน้า
รัศมีศึกษา 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อ

สัญลักษณ์

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
รายงานฉบับสมบูรณ์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.5

พื้นที่ระบบท่อขนส่ง

2.5.1

ข้อมูลภาพทั่วไปของพื้นที่ในการวางระบบท่อทั้งหมดของโครงการฯ
แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีจุดเริ่มต้นจากตาแหน่งที่เชื่อมต่อจาก Sale Tap Valve
ขนาด 12 นิ้ว ที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. ที่อยู่ในพื้นที่ ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
8 นิ้ว เชื่อมต่อ (Tie-in) จาก Sale Tap Valve ขนาด 12 นิ้ว แล้ววางไปตามแนวเขตทางฝั่งขวาของถนน
ทางเข้า-ออกของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของ ปตท. มุ่งหน้าไปยังถนน
ชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) จากนั้นเมื่อถึงแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จะเบี่ยงไปทางซ้ายตัดผ่านถนนเข้าออกของแล้วสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
(BV 4.1) แล้ววางไปตามแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) มุ่งหน้า
ไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
เมื่อใกล้ ถึงคลองมาบใหญ่จะวางท่อลอดใต้ถนนชุมชนหนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ กระเฉท) มาทางฝั่งขวา แล้ววางในเขตทางของถนนไปจนถึงคลองมาบใหญ่ แล้วทาการวางท่อลอดใต้
คลองด้วยวิธี HDD ไปยังฝั่งตรงข้ามแล้ววางต่อเนื่องไปจนถึงแนวรั้วของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนในปัจจุบัน
จากนั้นทาการเบี่ยงและดันลอดใต้แนวรั้วคอนกรีตของโรงไฟฟ้า ไปสิ้นสุดที่สถานีควบคุมความดันและ
วัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ต่อไป โดยสภาพพื้นที่วางท่อส่ง
ก๊าซฯ ของโครงการฯ ในปัจจุบัน แสดงดังตารางที่ 2.5-1
ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้กาหนดพื้นที่ศกึ ษาครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี
ข้างละ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ซึง่ อยู่ในพื้นที่ 1 ชุมชน ของเทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ดังตารางที่ 2.5-2
ตารางที่ 2.5-1
พื้นที่ตามเขตปกครองที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาข้างละ 500 เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน/ชุมชน

ระยอง

นิคมพัฒนา

มาบข่า *

ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8

1 จังหวัด

1 อาเภอ

1 ตาบล

1 ชุมชน

หมายเหตุ : * อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64350_บทที่ 2 (SEC 1) Rev.00 (Final)

หน้า 2-29

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.5-2
สภาพปัจจุบันของพื้นที่วางท่อส่งก๊าซฯ และระยะห่างจากระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใกล้เคียง
รายละเอียด
สภาพทั่วไปตามแนวท่อ
KP 0+000 เริ่มจาก Sale Tap Valve ขนาด 12 นิ้ว ภายใน
ถึง
สถานี ค วบคุ ม ก๊ า ซที่ 4.1 (BV4.1) ของ ปตท.
KP 0+020 โดยจะวางลงใต้ ดิ น ลอดใต้ แ นวรั้ ว ของ BV4.1
มาทางด้ า นหน้ า ของ BV4.1 แล้ ว เบี่ ย งซ้ า ยวาง
เลียบแนวรั้วของ BV4.1 มายังถนนทางเข้า -ออก
ของ BV4.1
KP 0+020 แนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ จะวางในเขตทางของถนน
ถึง
ทางเข้า-ออกของ BV4.1 ฝั่งซ้าย มุ่งหน้าไปยังถนน
KP 0+070 ชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)

ภาพปัจจุบนั ของแนวท่อ

KP 0+070 เขตทางของถนนทางเข้า-ออกของ BV4.1 ฝั่งซ้าย
ถึง
ก่อนเบี่ยงซ้ายตามแนวถนนเพื่อมุ่งหน้าไปยังถนน
KP 0+113 ชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)

KP 0+113 เขตทางของถนนทางเข้า-ออกของ BV4.1 ฝั่งซ้าย
ถึง
มุ่ ง หน้ า ไปยั ง ถนนชุ ม ชนหน องคล้ า ซอย 5
KP 0+237 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.5-2
สภาพปัจจุบันของพื้นที่วางท่อส่งก๊าซฯ และระยะห่างจากระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใกล้เคียง (ต่อ)
รายละเอียด
สภาพทั่วไปตามแนวท่อ
KP 0+237 แนวท่ อ ส่ งก๊ า ซฯ ของโครงการฯ ช่ ว งที่ ตั ด ผ่ า น
ถึง
ถนนทางเข้า-ออก BV4.1 ของ ปตท. โดยก่อนที่
KP 0+260 จะมี ก ารตั ด ผ่ า นถนนจะมี ก ารวางลอดใต้ Pipe
Culvert ขนาด Ø 0.6 ม. และท่ อ น้ าของ East
Water ขนาด Ø 3 นิ้ ว โดยอยู่ ห่ า งจาก Pipe
Culvert และท่ อ น้ าในแนวดิ่ งประมาณ 0.6 ม.
และ 0.65 ม. ตามลาดับ
KP 0+260 เป็นแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
ถึง
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ถัดไปเป็นสวนยางพารา
KP 0+350 โดยวางขนานกั บ แนวท่ อ น้ าของ East Water
ขนาด Ø 3 นิ้ว โดยอยู่ห่างกันในแนวราบประมาณ
1.75-3 ม.

KP 0+350 เป็นแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
ถึง
(ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) โดยวางพาดผ่านท่อส่ง
KP 0+500 ก๊าซฯ เส้นที่ 4 และเส้นที่ 5 ของ ปตท. ขนาด Ø
42 นิ้ว โดยมีระยะห่างจากท่อดังกล่าวในแนวดิ่ง
ประมาณ 2 ม.

KP 0+500 เป็นแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
ถึง
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ถัดไปเป็นไร่มันสาปะหลัง
KP 0+600 และสวนยางพารา

KP 0+600 เป็นแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
ถึง
(ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) ถั ด ไปเป็ น มี ก ารปลู ก
KP 0+675 ต้นไม้ เช่น ขนุน เป็นต้น และพื้นที่รกร้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.5-2
สภาพปัจจุบันของพื้นที่วางท่อส่งก๊าซฯ และระยะห่างจากระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใกล้เคียง (ต่อ)
รายละเอียด
สภาพทั่วไปตามแนวท่อ
KP 0+675 เป็นแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
ถึง
(ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) แล้ ว ดั น ลอดใต้ ถ นน
KP 0+725 ชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
ซึ่งมีท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG ขนาด Ø 3,
12, 14 นิ้ ว วางเบี่ ย งจากฝั่ ง ขวามายั ง ฝั่ ง ซ้ า ย
โดยท่ อ ของโครงการฯ อยู่ ใ ต้ แ นวท่ อ ของ MIG
โดยมีระยะห่างในแนวดิ่งประมาณ 1.6-1.92 ม.
KP 0+725 เป็นแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
ถึง
(ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) โดยวางท่ อ แบบเจาะ
KP 0+775 ลอดใต้คลองมาบใหญ่

KP 0+775 เป็นแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
ถึง
(ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) ฝั่ ง ขวามุ่ ง หน้ า ไปยั ง
KP 0+825 โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ปัจจุบันมีสภาพเป็นพื้นที่
รกร้างว่างเปล่า

KP 0+825 เป็นแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
ถึง
(ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) ฝั่ ง ขวามุ่ ง หน้ า ไปยั ง
KP 0+925 โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ปัจจุบันมีสภาพเป็นพื้นที่ว่าง
ถัดไปเป็นไร่มันสาปะหลัง

KP 0+925 เป็นแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
ถึง
(ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) ฝั่ ง ขวามุ่ ง หน้ า ไปยั ง
KP 1+200 โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ปัจจุบันมีสภาพเป็นพื้นที่ว่าง
และแนวรั้วของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.5-2
สภาพปัจจุบันของพื้นที่วางท่อส่งก๊าซฯ และระยะห่างจากระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใกล้เคียง (ต่อ)
รายละเอียด
สภาพทั่วไปตามแนวท่อ
KP 1+200 เป็นแนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
ถึง
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งขวาถัดไปแนวรั้วของ
KP 1+244 โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

ภาพปัจจุบนั ของแนวท่อ

KP 1+244 เป็นถนนคอนกรีตภายในโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
ถึง
KP 1+300

KP 1+300 เป็นพื้นที่ว่างระหว่างแนวท่อระบบสาธารณูปโภค
ถึง
และบ่อพักน้าของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
KP 1+355

KP 1+355 เป็ น พื้ น ที่ ภ ายในสถานี ค วบคุ ม ความดั น และ
ถึง
วัดปริมาตรก๊าซฯ (MRS)
KP 1+362

26-10-64

วางบน Pipe Support

26-10-64

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

โดยรูปแบบการใช้พื้นที่เขตทางที่วางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ (Alignment Sheet) แสดงดัง
ภาคผนวก 2ก ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
(1) การวางท่อในเขตทางถนนทางเข้า-ออกของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ
ปตท. (KP 0+000 ถึง KP 0+234) และเขตทางของถนนชุ มชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ กระเฉท) (KP 0+234 ถึง KP 0+237) ก่อนตัดผ่านถนนทางเข้า-ออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1)
แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ขนาด 8 นิ้ว มีจุดเริ่มต้นบริเวณ Sale Tap Valve ภายใน
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. ที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน เทศบาลตาบลมาบข่า
พัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เชื่อมต่อกับ Sale Tap Vale
ที่วางบน Pipe Support ที่ความสูงจากระดับ พื้นดินประมาณ 1.2 เมตร ระยะทางประมาณ 3 เมตร
จากนั้นจะเป็นการวางท่อใต้ดิน (Under Ground) ด้วยวิธีการขุดเปิด (Open Cut) ที่ระดับความลึกหลังท่อ
ประมาณ 1.5 เมตร (รูปที่ 2.5-1) ลอดผ่านแนวรั้วของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ระยะทางประมาณ
17 เมตร จากนั้นจะเบี่ยงไปทางซ้ายประมาณ 39 เมตร จนถึงถนนทางเข้าออกของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
(BV 4.1) โดยท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะวางในเขตทางฝั่งขวาของถนนทางเข้าออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
(BV 4.1) มุ่งหน้าสู่ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) (รูปที่ 2.5-2) ท่อส่งก๊าซฯ ของ
โครงการฯ วางตามความลาดชันของถนนทางเข้า-ออก สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ทีม่ ีความลาดชัน
ประมาณ 28 องศา โดยมีระดับความลึกถึงหลังท่อประมาณ 1.5 เมตร เมื่อวางท่อไปถึงแนวรั้วของ ปตท.
จะทาการเบี่ยงซ้ายไปตามแนวเขตทางของถนนทางเข้า-ออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) วางที่ระดับ
ความลึกหลังท่อ 1.5 เมตร โดยท่อของโครงการฯ จะมีระยะห่างจากขอบถนนทางเข้า-ออกประมาณ 0.5
เมตร (รูปที่ 2.5-3) หรือห่างจากเขตทางเข้ามาประมาณ 2 เมตร จากนั้นจะลอดใต้ Pipe Culvert ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ที่มีความลึกถึงหลังท่อประมาณ 1.7 เมตร จนไปถึงเขตทางของถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) แล้ววางต่อไปจนลอดใต้ท่อส่งน้าของบริษัท East Water ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ที่วางอยู่ที่ระดับความลึกจากผิวดินถึงหลังท่อประมาณ 1 เมตร จากนั้น จะเบี่ยง
ซ้ายตัดผ่านถนนทางเข้า -ออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ซึ่งจะก่อสร้างด้วยวิธีขุดเปิด แล้ววางใน
เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) มุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนต่อไป
(รูปที่ 2.5-4)
โดยความยาวของท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จากจุดที่เริ่มวางท่อมาจนถึงเขตทางของ
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) มีความยาวประมาณ 234 เมตร และในเขตทางของ
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ก่อนเบี่ยงซ้ายตัดผ่านถนนทางเข้า -ออกสถานี
ควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ประมาณ 3 เมตร จะใช้วิธีการก่อสร้างแบบขุดเปิด (Open Cut)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2.5-1 : รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการบริเวณจุด Tie-in ภายในสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1) ของ ปตท. (KP 0+000 ถึง KP 0+020)

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/รูปที่ 2.5-1 ถึง 2.5-4
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ไปยังสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1)

รายงานฉบับสมบูรณ์

ไปยังถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)

รั้วของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.

รูปที่ 2.5-2 : รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บริเวณถนนทางเข้าออกของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1) ของ ปตท.
ที่ก่อสร้างด้วยวิธีขุดเปิด (Open Cut) (KP 0+059 ถึง KP 0+113)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ไปยังถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 ไปยังสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
ของ ปตท.

รั้วริมถนนทางเข้า-ออกสถานี
ควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.

ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
รั้วริมถนนทางเข้าออกสถานี
ควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.

รูปที่ 2.5-3 : รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บริเวณถนนทางเข้า-ออกของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1) ของ ปตท.
ที่เบี่ยงซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปยังถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ที่ก่อสร้างด้วยวิธีขุดเปิด (Open Cut) (KP 0+085)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ไปยังถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5

มุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ไปยังสถานีควบคุม
ก๊าซที่ 4.1
ถนนเข้าออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
ของ ปตท.

ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)

ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ
ท่อส่งน้้าขนาด 3 นิ้ว
ของบริษทั East Water

รูปที่ 2.5-4 : รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บริเวณที่วางถนนทางเข้า-ออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1) ของ ปตท.
ไปตามเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) (KP 0+237 ถึง KP 0+261)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2) การวางท่อบริเวณถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ที่อยู่ภายใต้
การดูแลของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา (KP 0+237 ถึง KP 1+239)
ภายหลังจากที่มีการเบี่ยงซ้ายตัดผ่านถนนทางเข้า-ออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1)
ของ ปตท. ท่อของโครงการฯ จะวางอยู่ในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ กระเฉท) ห่างจากขอบถนนประมาณ 1.5 เมตร มุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
โดยใช้วิธีการวางท่ อ แบบขุด เปิ ดเป็ น ระยะทางประมาณ 121 เมตร จากนั้นจะวางท่ อ พาดผ่ า นแนว
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และ เส้นที่ 5 ของ ปตท. ที่ KP 0+ 358 และ KP 0+362 ตามลาดับ ที่มีระดับความ
ลึ กหลั งท่อ กับ ดิน เดิม ประมาณ 3.7 เมตร ซึ่งท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ กับท่อส่ งก๊าซฯ ของ ปตท.
มีระยะห่างในแนวดิ่งประมาณ 2 เมตร (รูปที่ 2.5-5)
จากจุ ดที่ว างท่ อ พาดผ่ านท่ อส่ ง ก๊ าซฯ ของ ปตท. โครงการฯ จะวางในเขตทางของ
ถนนชุ ม ชนหนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) ฝั่ ง ซ้ า ยมุ่ ง หน้ า ไปยั ง โรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ประมาณ 321 เมตร แล้วทาการดันท่อลอด (Boring / Pipe Jacking) ลอดใต้ถนน
ชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) บริเวณ KP 0+683 ที่ระดับความลึกหลังท่อกับดินเดิม
ประมาณ 3.5 เมตร ไปยังถนนฝั่งขวาที่ KP 0+695 โดยจุดที่มีการดันท่อลอดใต้ถนนจะมีแนวท่อส่งก๊าซฯ
ของ MIG จานวน 3 เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว, 12 นิ้ว และ 14 นิ้ว วางอยู่ที่ระดับความลึกจาก
หลังท่อประมาณ 1.5 เมตร ซึ่งท่อของโครงการฯ จะวางลอดใต้ท่อส่งก๊าซฯ ดังกล่าว โดยมีระยะห่างของ
ความลึกระหว่างท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ กับท่อส่งก๊าซฯ ของ MIG ที่ใหญ่ที่สุด ประมาณ 1.65 เมตร
(รูปที่ 2.5-6)
เมื่อดันลอดท่อจากฝั่งซ้ายมายังฝั่งขวามุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ที่ KP 0+695
จะทาการเจาะลอด (HDD) เพื่อลอดผ่านคลองมาบใหญ่ที่มีความกว้างประมาณ 10.6 เมตร และความลึก
ประมาณ 2.5 เมตร โดยมีระยะทางในการเจาะลอด ประมาณ 97 เมตร จากระดับดินถึงหลังท่อประมาณ
6 เมตร ซึ่งมีระดับความลึกของท่อถึงท้องคลองประมาณ 3.5 เมตร ดัง รูปที่ 2.5-7 เมื่อท่อผ่านไปอีกด้าน
ของคลองมาบใหญ่ แนวท่อจะลอดใต้ท่อส่งก๊าซฯ ของ MIG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2, 6 และ 12 นิ้ว
ที่มีความลึ กหลั งท่อประมาณ 1.2 เมตร ด้ว ยวิธีการขุดเปิด ที่ KP 0+798 ถึง KP 0+800 โดยท่อของ
โครงการฯ จะอยู่ห่างจากท่อของ MIG ประมาณ 1 เมตร ดังรูปที่ 2.5-8 จากนั้นจะมีการวางท่อลอดใต้ท่อ
ส่งน้าของ East Water ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ที่มีความลึกหลังท่อประมาณ 1 เมตร ที่ KP 0+816
โดยใช้วิธี การก่อสร้างแบบขุดเปิ ด ท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะอยู่ห่ างจากท่อน้าของ East Water
ประมาณ 1.5 เมตร จากนั้นจะลอดผ่าน Pipe Culvert ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ที่มีความลึกถึง
หลังท่อประมาณ 1.7 เมตร บริเวณ KP 1+033 โดยแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะวางขนานกับ
ท่อระบายน้าของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา ที่ KP 0+761 ถึง KP 1+239 (รูปที่ 2.5-9) ไปจนถึงแนวรั้ว
ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน แล้วทาการเบี่ยงขวา และดันท่อลอดใต้แนวรั้วคอนกรีตของโรงไฟฟ้าที่ระดับ
ความลึกจากหลังท่อประมาณ 2 เมตร เพื่อวางท่อเข้าสู่ สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS)
ที่อยู่ภายในพื้นทีข่ องโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)

ท่อส่งน้า Ø 3 นิว ของ East Water
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ

ท่อส่งก๊าซฯ ของ MIG

ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท.

ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท.

รูปที่ 2.5-5 : รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ บริเวณจุดที่วางท่อพาดผ่านท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และเส้นที่ 5 ของ ปตท. (KP 0+350)

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/รูปที่ 2.5-5 ถึง 2.5-9_rev.01
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ท่อส่งน้า Ø 3 นิว ของ East Water
ท่อส่งก๊าซฯ
ของ MIG
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ

รูปที่ 2.5-6 : รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บริเวณจุดที่มีการดันลอด (Boring / Pipe Jacking) ใต้ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) (KP 0+683 ถึง KP 0+695)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5

คลองมาบใหญ่
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ

รูปที่ 2.5-7 : รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่วางท่อด้วยวิธีเจาะลอด (HDD) ผ่านคลองมาบใหญ่ (KP 0+695 ถึง KP 0+793)

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/รูปที่ 2.5-5 ถึง 2.5-9_rev.01
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ไปยังโรงไฟฟ้า
เอ็กโก โคเจน

ท่อส่งก๊าซฯ ของ MIG
ขนาด Ø 2, 6, 12 นิว
ท่อส่งก๊าซฯ ของ MIG
ขนาด Ø 3, 12, 14 นิว

ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ

รูปที่ 2.5-8 : รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ บริเวณจุดที่ลอดใต้ท่อส่งก๊าซฯ ของ MIG ขนาด 2, 6, 12 นิ้ว (KP 0+775)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ท่อระบายน้าของเทศบาลฯ

ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ

รูปที่ 2.5-9 : รูปตัขวางดแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่วางขนานกับท่อระบายน้าของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา (KP 0761)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3) การวางท่ อบริ เวณพื้ น ที่ โ รงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน ภายในสวนอุตสาหกรรมระยองฯ
(KP 1+239 ถึง KP 1+362)
เมื่อท่อถูกดันลอดใต้แนวรั้วคอนกรีตเข้าสู่พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน จะมีการวางท่อ
แบบขุดเปิดบริเวณถนนภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า ที่เป็นคันของบ่อน้าของโรงไฟฟ้า ที่ระดับความลึกประมาณ
1.5 เมตร ไปประมาณ 55 เมตร ลอดใต้แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 10 นิ้วของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
ในปัจจุบัน จากนั้นจะวางท่อบนดิน (Above Ground) บน Pipe Support ไปสิ้นสุดที่สถานีควบคุมความ
ดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เป็นระยะทางประมาณ
57 เมตร (รูปที่ 2.5-10)
จากการวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่กล่าวมาข้างต้น โครงการฯ จะมีวิธีก่อสร้างวางท่อ
ในรู ปแบบต่ างๆ ได้ แก่ การวางท่ อบนดิ น 60 เมตร การวางท่ อ ใต้ ดิ น ด้ ว ยวิ ธี การขุ ดเปิ ด (Open Cut)
ระยะทาง 1,181 เมตร การวางท่อใต้ดินด้วยวิธีการดันลอด (Boring) ระยะทาง 23 เมตร และการวางท่อ
ใต้ดินด้วยวิธี การเจาะลอด (HDD) ระยะทาง 98 เมตร รวมระยะทางประมาณ 1,362 เมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาพพื้นที่และการลดผลกระทบในแต่ละพื้นที่ โดยสามารถสรุปวิธีการก่อสร้างในแต่ละช่วงได้ดังตารางที่
2.5-3 สาหรับสภาพปัจจุบันของแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ แสดงดังภาพที่ 2.5-1
ตารางที่ 2.5-3
วิธีการก่อสร้างในแต่ละช่วง
KP
โดยประมาณ
0+000 – 0+003
0+003 – 0+059
0+059 – 0+234
0+234 – 0+237
0+237 – 0+244

รูปแบบ/ วิธีการ
ก่อสร้าง
Above Ground
Open Cut
Open Cut
Open Cut
Open Cut

ความยาว
(เมตร)
3
56
175
3
7

-

0+244 – 0+683
0+683 – 0+695
0+695 – 0+793

Open Cut
Boring
HDD

439
12
98

-

0+793 – 1+239
1+239 – 1+250

Open Cut
Boring

446
11

-

55
57
1,362

-

1+250 – 1+305
Open Cut
1+305 – 1+362 Above Ground
รวมความยาวประมาณ

ลักษณะพื้นที่วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
พื้นที่ของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท.
พื้นที่ของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท.
เขตทางของถนนทางเข้า-ออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท.
เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
ถนนทางเข้า-ออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท.
ที่เป็นถนนคอนกรีต
เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
และคลองมาบใหญ่
เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
และพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ในปัจจุบัน
พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ในปัจจุบัน
พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ในปัจจุบัน

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2.5-10 : รูปตัดขวางแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (KP 1+239 ถึง KP 1+305)

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/รูปที่ 2.5-10

หน้า 2-46

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.5.2

พื้นที่อ่อนไหวและไวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการสารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ ไม่พบศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล แหล่งโบราณสถาน สถานที่ราชการ และ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามส าคั ญ แต่ มี บ้ านเรื อนในชุ มชนที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งแนวท่ อ จ านวน 15 หลั ง
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.5-4 และ รูปที่ 2.5-11
ตารางที่ 2.5-4
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบในระยะประชิด จานวน 15 หลัง
พิกัด UTM

ลาดับ

KP
โดยประมาณ

พื้นที่อ่อนไหว / พื้นที่เสี่ยง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

KP 0+480
KP 0+725
KP 0+850
KP 0+855
KP 0+885
KP 0+920
KP 1+080
KP 1+125
KP 1+138
KP 1+153
KP 1+172
KP 1+190
KP 1+205
KP 1+215
KP 1+239

บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8

E

N

739266
739109
739029
738997
738969
738953
738796
738731
738745
738715
738698
738681
738666
738651
738634

1414980
1415102
1415109
1415082
1415068
1415055
1415085
1415108
1415100
1415113
1415118
1415124
1415131
1415140
1415146

ระยะห่างจาก
แนวท่อ
โดยประมาณ (ม.)
25
25
25
27
28
22
27
20
20
20
20
24
22
20
20

ทิศทางจาก
แนวท่อ
ตะวันออก
ตะวันตกเฉียงใต้
ตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกเฉียงใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้

2.5.3

พื้นที่ที่เป็นอุปสรรคสาคัญหรือสิ่งกีดขวางในการดาเนินการ
พื้นที่ที่เป็นอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ได้แก่ คลองมาบใหญ่
ที่อยู่บริเวณ KP 0+750 มีความกว้างประมาณ 10.6 เมตร ลึกประมาณ 2.5 เมตร โดยต้องใช้วิธี การ
วางท่ อ แบบ HDD ส่ ว นพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคส าคั ญ ที่ เ ป็ น ระบบสาธารณู ป โภคในพื้ น ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ใน
หัวข้อต่อไป

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64350_บทที่ 2 (SEC 2) Rev.00 (Final)
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รูปที่ 2.5-11 : บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อของโครงการฯ

ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของ ปตท.
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท.
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บ้านที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อ
ตาแหน่งบ้านที่เป็นเจ้าของเดียวกัน

สัญลักษณ์

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
รายงานฉบับสมบูรณ์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.5.1.3

ระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในเขตทางที่จะก่อสร้างหรือใกล้เคียงแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีจุดเริ่มต้นจากตาแหน่งที่เชื่อมต่อจาก Sale Tap Valve
ที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. จะวางในเขตทางฝั่งขวาของถนนทางเข้า-ออกของสถานี
ควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) จนไปถึงถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) และเบี่ยงซ้าย
ลอดผ่านถนนทางเข้า -ออกของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1) แล้ววางไปตามเขตทางของถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) มุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน จนถึง KP 0+683 จะเจาะ
ท่อลอดใต้ถนนมายังฝั่งขวา แล้ววางลอดใต้คลองมาบใหญ่ และวางต่อเนื่องไปจนถึงสถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จากข้ อก าหนดในการออกแบบตามมาตรฐาน ASME B 31.8 (Lasted Edition) ก าหนดให้
ท่อส่งก๊าซฯ ต้องมีระยะห่างระหว่างสาธารณูปโภคใต้ ดินอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง)
โดยในพื้นที่ แนวท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ประกอบด้ว ย Pipe Culvert,
ท่อน้าของ East Water (ขนาด Ø 3 นิ้ว), ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 4 และเส้นที่ 5 ของ ปตท. (ขนาด
Ø 42 นิ้ว), ท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG (ขนาด Ø 3, 12, 14 นิ้ว), ท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG
(ขนาด Ø 2, 6, 12 นิ้ว) และท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนในปัจจุบัน (ขนาด Ø 10 นิ้ว) 1
ซึ่งระบบท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีระยะห่างจากระบบสาธารณูปโภคใต้ดินตามมาตรฐานที่ก าหนด
รายละเอียดดังตารางที่ 2.5-5
นอกจากนี้ โครงการฯ ได้กาหนดมาตรการสาหรับการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ
ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิม ดังนี้
(1) บริ ษั ท ฯ ต้ อ งประสานไปยั ง หน่ ว ยงานเจ้ า ของระบบสาธารณู ป โภคที่ เ กี่ ย วข้ อ งตาม
แนววางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค ตาแหน่ง ระดับ
ความลึก และแนวทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้หรืออาจกระทบกับระบบสาธารณูปโภค
ที่พบในปัจจุบันก่อนเข้าดาเนินการ
(2) บริษัทฯ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทางานของบริษัทรับเหมาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มี
ความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งการติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อส่งก๊าซฯ และหากพบ
ปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้น ให้เร่งประสานงานแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
(3) เมื่อวางท่อ ส่ งก๊าซฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว ต้ องทาการถมดินกลั บ และหลั งการกลบฝัง
ท่อส่งก๊าซฯ ในแต่ละช่วงแล้ว จะต้องดูแลและปรับคืนสภาพพื้นที่ในเขตทางและพื้นที่ก่อสร้างชั่ว คราว
ให้ ใกล้ เคีย งกับ สภาพเดิมหรื อดี กว่าเดิมภายหลั ง ก่อสร้างแล้ ว เสร็จโดยเร็ว เศษวัส ดุต่างๆ ที่เกิดจาก
การก่ อสร้ างต้ องน าออกจากพื้ น ที่ ให้ ห มด รวมทั้ งติ ดตั้ งป้ ายเตื อนและสั ญลั กษณ์ แนววางท่ อส่ ง ก๊ า ซฯ
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
1

เมื่อมีการเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) จะไม่มีการส่งจ่ายก๊าซฯ ผ่านท่อขนาด Ø 10 นิว้ )
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KP
โดยประมาณ
KP 0+225
KP 0+237
KP 0+237 KP 0+683
KP 0+358
KP 0+362
KP 0+687
KP 0+688
KP 0+689
KP 0+797
KP 0+798
KP 0+799
KP 0+816
KP 1+033
KP 1+300
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หมายเหตุ :

ระบบสาธารณูปโภคในปัจจุบัน
ที่อยู่ใกล้เคียง

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อของ
ระบบสาธารณูปโภค

Pipe Culvert
ท่อส่งน้า ของ East Water
ท่อส่งน้า ของ East Water

0.6 เมตร
3 นิ้ว (0.08 เมตร)
3 นิ้ว (0.08 เมตร)

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 4 ของ ปตท.
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 ของ ปตท.
ท่อส่งก๊าซ ของ MIG
ท่อส่งก๊าซ ของ MIG
ท่อส่งก๊าซ ของ MIG
ท่อส่งก๊าซ ของ MIG
ท่อส่งก๊าซ ของ MIG
ท่อส่งก๊าซ ของ MIG
ท่อส่งน้า ของ East Water
Pipe Culvert
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

42 นิ้ว (1.07 เมตร)
42 นิ้ว (1.07 เมตร)
14 นิ้ว (0.36 เมตร)
12 นิ้ว (0.3 เมตร)
3 นิ้ว (0.08 เมตร)
12 นิ้ว (0.3 เมตร)
6 นิ้ว (0.16 เมตร)
2 นิ้ว (0.05 เมตร)
3 นิ้ว (0.08 เมตร)
0.6 เมตร
10 นิ้ว (0.25 เมตร)

ความลึกหลังท่อจากระดับผิวดิน /
ผิวจราจร ณ ตาแหน่ง KP ดังกล่าว
แนวท่อส่งก๊าซฯ
ท่อระบบสาธารณูปโภค
ของโครงการฯ
1.7 เมตร
0.5 เมตร
1.5 เมตร
1.0 เมตร
1.5 เมตร
1.0 เมตร
1.5 เมตร
1.5 เมตร
3.5 เมตร
3.5 เมตร
3.5 เมตร
2.5 เมตร
2.5 เมตร
2.5 เมตร
2.08 เมตร
1.7 เมตร
2.75 เมตร

3.7 เมตร
3.7 เมตร
1.5 เมตร
1.5 เมตร
1.5 เมตร
1.2 เมตร
1.2 เมตร
1.2 เมตร
1.0 เมตร
0.5 เมตร
1.5 เมตร

รูปแบบและระยะห่างจากแนวท่อ
ส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ (โดยประมาณ)
แนวราบ

แนวดิ่ง

(ตัดผ่านแนวท่อ)
(ตัดผ่านแนวท่อ)
3.0 เมตร

0.60 เมตร
0.65 เมตร
0.65 เมตร

ระยะห่าง
ตามมาตรฐาน
ASME B31.8
(Lasted Edition) 1/
0.15 เมตร
0.15 เมตร
0.15 เมตร

(ตัดผ่านแนวท่อ)
(ตัดผ่านแนวท่อ)
(ตัดผ่านแนวท่อ)
(ตัดผ่านแนวท่อ)
(ตัดผ่านแนวท่อ)
(ตัดผ่านแนวท่อ)
(ตัดผ่านแนวท่อ)
(ตัดผ่านแนวท่อ)
(ตัดผ่านแนวท่อ)
(ตัดผ่านแนวท่อ)
(ตัดผ่านแนวท่อ)

2.00 เมตร
2.00 เมตร
1.60 เมตร
1.70 เมตร
1.92 เมตร
1.00 เมตร
1.14 เมตร
1.25 เมตร
1.00 เมตร
0.60 เมตร
1.00 เมตร

0.15 เมตร
0.15 เมตร
0.15 เมตร
0.15 เมตร
0.15 เมตร
0.15 เมตร
0.15 เมตร
0.15 เมตร
0.15 เมตร
0.15 เมตร
0.15 เมตร

ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว (0.2 เมตร)
1/ ASME B31.8 (Lasted Edition) ที่กาหนดให้ท่อส่งก๊าซฯ ต้องมีระยะห่างจากระบบท่อสาธารณูปโภคใต้ดินไม่น้อยกว่า 6 นิว้ หรือประมาณ 15 เซนติเมตร
โดยโครงการฯ ได้กาหนดให้มีระยะห่างจากระบบสาธารณูปโภคไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการก่อสร้างและดาเนินการ
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 2.5-5
ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินบริเวณแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.6

การออกแบบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ

2.6.1

เกณฑ์การออกแบบ
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เป็นท่อเหล็กเกรด API 5L–X65 ออกแบบโดยยึดหลักตามมาตรฐาน
ASME B31.8 (Lasted Edition) (American Society of Mechanical Engineering, Gas Transmission
and Distribution Piping Systems) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความหนาประมาณ 8.18 มิลลิเมตร
ท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ ถูกออกแบบให้ ส ามารถใช้กับความดัน ใช้งานสูงสุด (MAOP) 1,250 psig
ค่า Specific Minimum Yield Strength ของวัสดุท่อส่งก๊าซฯ ประมาณ 65,000 psig ในการออกแบบได้
คานึงถึงสภาพพื้นที่ปัจจุบันตามแนววางท่อส่งก๊าซฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย จึงได้พิจารณาการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต โดยออกแบบท่อส่งก๊าซฯ ตลอดทั้งแนวให้อยู่ใน Location Class 4 2 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.6-1
ท่อส่งก๊าซฯ แต่ละท่อนยาวประมาณ 12 เมตร เมื่อลาเลียงมายังพื้นที่วางท่อแล้วจะนามาเชื่อม
และเรียงตามแนวยาว โดยเชื่อมต่อเป็นช่วงๆ และเว้นพื้นที่บริเวณถนน และทางเข้า -ออกบ้านเรือนตาม
แนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ซึ่ ง การเชื่ อ มท่ อ จะใช้ เ ครื่ อ งเชื่ อ มไฟฟ้ า และตรวจสอบรอยเชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยวิ ธี
Non Destructive Teating (NDT) ตามมาตรฐาน API 1104 ประเภท Radiographic Test (X-ray)
ซึ่ ง รอยเชื่ อ มโดยรอบจะต้ อ งประสานเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น 100% จนมั่ น ใจในความมั่ น คงแข็ ง แรง
ท่อส่งก๊าซฯ ด้านนอกจะถูกเคลือบ 3 ชั้น เพื่อป้องกันการกัดกร่อนตามมาตรฐาน DIN 30672 โดยการ
เคลือบชั้นแรกประกอบด้วย Fusion Bonded Epoxy (FBE) ชั้นที่ 2 เป็นการเคลือบด้วย Chemically
Modified Polyethylene Copolymer Adhesive และชั้ น ที่ 3 เป็ น เคลื อ บด้ ว ย High-Density High
Molecular Weight UV Stabilised Polyethylene และสีของการเคลือบผิวท่อจะใช้สีเหลืองตามเฉดสี
มาตรฐานของ RAL 1003
ทั้งนี้ ก่อนที่จะทาการเคลือบผิวนอกของท่อจะต้องขัดสนิมด้วยวิธี Sand Blast ตามมาตรฐาน
SA.2.5 (NEAR WHITE) ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ใ หม่ ล่ า สุ ด ที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ ป้ อ งกั น สนิ ม การเคลื อ บท่ อ
จะเคลือบจนได้ความหนาเทียบเท่ากับวัสดุเคลือบท่อจากโรงงาน หรือหนาไม่ต่ากว่า 3.0 มิลลิเมตร รวมถึง
ต้องมีการทดสอบความแข็งแรงทนทานตามมาตรฐาน ASME B31.8 (Lasted Edition) และมาตรฐานสากล
ทั่ว ไปที่ทั่ว โลกใช้ก่อนฝั งลงใต้ดิน ซึ่งรายละเอียดของการออกแบบระบบท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ
สรุปได้ดังนี้
2

การจาแนก Location Class จะพิจารณาจากจานวนหลังคาเรือน จานวนครัวเรือนที่เป็นไปได้มากที่สุดในการพักอาศัยอยู่ในอาคาร (ตึกแถว อพาร์ทเมนต์ และคอนโดมิเนียม) และ
ลักษณะการอยู่อาศัยประเภทอื่นๆ โดยพิจารณาจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ออกไปข้างละ 200 เมตร และจานวนครัวเรือนโดยรวมในช่วงความยาวท่อทุกๆ 1.6 กิโลเมตร (โดยพิจารณา
การเจริญเติบโตหรือการขยายชุมชนในอนาคตด้วย)
- Location Class 1 : มีจานวนครัวเรือนไม่มากกว่า 10 ครัวเรือน ตัวอย่างของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่รกร้าง ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตรกรรม ชนบท เป็นต้น
- Location Class 2 : มีจานวนครัวเรือนมากกว่า 10 ครัวเรือน แต่ไม่มากกว่า 46 ครัวเรือน ตัวอย่างของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่นอกเมืองอุตสาหกรรม เป็นต้น
- Location Class 3 : มีจานวนครัวเรือนมากกว่า 46 ครัวเรือน ตัวอย่างของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชานเมือง หมู่บ้านจัดสรร พื้นที่พาณิชยกรรม เขตที่พักอาศั ย เขต
อุตสาหกรรม เป็นต้น
- Location Class 4 : เขตพื้นที่ที่มีอาคารสูง (ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป) เป็นจานวนมาก การจราจรหนาแน่น มีระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเป็นจานวนมาก รวมถึงพื้นที่
สาธารณประโยชน์ (จานวนผู้ใช้ประโยชน์มากกว่า 20 คน) เช่น วัด โบสถ์ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น
การพิจารณา Location Class ของท่อ จะใช้ประกอบการพิจารณากาหนด Design Factor (เพื่อกาหนดความหนาของท่อส่งก๊าซฯ) ความดัน วิธีการทดสอบความดัน
ระยะห่างสถานีควบคุมก๊าซ การติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อ รวมถึงข้อกาหนดในการใช้งาน และการบารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.6-1
รายละเอียดท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
รายการ
1. ลักษณะท่อ
- ชนิดของท่อ
- ความยาวท่อ
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
- ความหนาท่อ
- Specific Minimum Yield Strength (SMYS)
- Design Factor (F)
- ความดันออกแบบ (Design Pressure; DP)
- ความดันใช้งานสูงสุด (Maximum Allowable
Operating Pressure; MAOP)
- อุณหภูมขิ องก๊าซฯ ภายในท่อ
+ อุณหภูมิออกแบบ
+ อุณหภูมิใช้งาน
- อัตราการไหลของก๊าซฯ

2. การตรวจสอบและทดสอบท่อ
- การตรวจสอบแนวเชื่อม
- การขัดสนิม
- การเคลือบท่อเพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน

- การตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ
 ระยะเวลาในการทดสอบ
 ความดันในการทดสอบ
3. การตรวจสอบและควบคุมการทางานของท่อ
- ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบสื่อสาร
Online Gate Station (SCADA)

รายละเอียด

มาตรฐานที่อ้างอิง

ท่อเหล็กเกรด API 5L–X65
1,362 เมตร
8 นิ้ว
8.18 มิลลิเมตร
65,000 psig
0.4 (Location Class 4)
2,617 psig
1,250 psig

ASME B31.8*
ASME B31.8* หัวข้อ 841.1.11
ASME B31.8* หัวข้อ 841.1.11
ASME B31.8*
ASME B31.8*
ASME B31.8* หัวข้อ 841.1.11
ASME B31.8* หัวข้อ 841.1.11

48.9๐C (120.02 ๐F)
26.7๐C (80.06 ๐F)
13.89 ล้าน ft3/day

การออกแบบและปฏิบัติการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อของ ปตท.
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

วิธี NDT, Radiographic Test (X-ray)
วิธี Sand Blast
PSE 1 (Un-insulate Carbon Steel
Service Temp, -25 to 120๐C) 3 ชั้น ดังนี้
ชั้นที่ 1 : Fusion Bonded Epoxy (FBE)
ชั้นที่ 2 : Chemically Modified
Polyethylene Copolymer
Adhesive
ชั้นที่3 : High-Density High Molecular
Weight UV Stabilized
Polyethylene
วิธกี ารทางชลสถิต (Hydrostatic Test)
24 ชั่วโมง
124 บาร์
(1,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

API 1104
SA.2.5 (NEAR WHITE)
DIN 30672

มีศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีในการควบคุม

-

ASME B31.8*
ASME B31.8*
ASME B31.8*

หมายเหตุ : * ASME B31.8 (Lasted Edition) (American Society of Mechanical Engineering, Gas Transmission and Distribution
Piping Systems)
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.6.2

มาตรฐานระบบท่อ
การออกแบบวัสดุท่อ การเคลือบท่อ การเชื่อมท่อ และการทดสอบอุปกรณ์ ต่างๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยมาตรฐานหลักที่ใช้ คือ ASME B31.8 (Lasted Edition) เป็นมาตรฐานที่ประเทศต่างๆ
ทั่วโลกใช้สาหรับการพัฒนาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ ซึ่งได้กาหนดรายละเอียดการออกแบบ
ก่อสร้าง การบารุงรักษา การตรวจสอบ การรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่อส่งก๊าซฯ รายการ
มาตรฐานที่ใช้ในโครงการฯ แสดงดังในตารางที่ 2.6-2

มาตรฐาน

ตารางที่ 2.6-2
มาตรฐานที่ใช้สาหรับในการออกแบบท่อส่งก๊าซฯ
รายละเอียดโดยสังเขปของมาตรฐาน

ASME B31.8 (Lasted Edition)
API RP 500
API RP 521
API 5L
API RP 5L1
API RP 5L2
API RP 5LW
API RP 1102
API 1104
API 6D
ANSI B16.5
CAN/CSA Z245.20-M92
DIN 30672

NACE SP-01-69
NACE RP-01-77
NACE SP-01-92
NACE RP-02-86
PTT DCR

Gas Transmission and Distribution Piping System
Hazardous Area Classification
Guide for Pressure-Relieving and Depressuring System
Specification for Line Pipe
Recommended Practice for Road, Rail, and Marine Transportation of
Line Pipe
Recommended Practice for Internal Coating of Line Pipe
Recommended Practice for Transportation of Line Pipe on Barges and
Marine Vessels
Steel Pipeline Crossing Railroads and Highways
Standard for Welding Pipeline and Related Facilities
Specification for Pipeline Valves, End Closures, Connectors and Swivels
Specification for Pipeline Flange and Fitting
External Fusion Bond Epoxy Coated Steel Pipe
Tape and Shrinkable Materials for the Corrosion Protection of Buried or
Underwater Pipeline without Cathodic Protection for Use at Operating
Temperatures up to 50oC
Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic
Piping System
Mitigation of Alternating Current & Lightning Effects on Metallic
Structures and Corrosion Control System
Controls of External Corrosion on Underground and Submerged
Metallic Pipeline Systems (Cathodic Protection)
The Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines
PTT Gas Transmission Pipeline Project : Design Concept Manual Rev.#4

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

โครงการฯ ได้ออกแบบให้มีการติดตั้งวาล์วเพื่อทาหน้าที่ควบคุมการไหลของก๊าซฯ ในท่อ
ให้มีความปลอดภัย โดยโครงการฯ จะทาการติดตั้งวาล์ว เพื่อใช้ควบคุมระบบท่อส่งก๊าซฯ ในจุดหลัก ได้แก่
บริเวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) และบริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS)
ทีโ่ รงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ซึ่งมีรายละเอียดในการติดตั้งวาล์ว ดังนี้
วาล์ ว ที่ติดตั้งบริ เวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ถูกออกแบบให้ เป็นวาล์ว
เปิด-ปิด แบบขับเคลื่อนด้วยน้ามันไฮดรอลิก (HOV) ผ่านระบบ SCADA ของ ปตท. ซึ่งจะสื่อสารไปยัง
ศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีการตัดแยกระบบ ซึ่งสามารถสั่งผ่านศูนย์ควบคุมทางไกล
SCADA ของ ปตท. (ผังองค์ประกอบภายในสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. ดังรูปที่ 2.6-1)
วาล์ ว ที่ ติ ด ตั้ ง บริ เ วณสถานี ค วบคุ ม ความดั น และวั ด ปริ ม าตรก๊ า ซ (MRS) ของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ที่บริเวณ Inlet ของท่อส่งก๊าซฯ ก่อนเข้าสู่ MRS (ดังรูปที่ 2.6-2)
ถูกออกแบบให้เป็นวาล์วเปิด -ปิด แบบขับเคลื่อนด้วยน้ามันไฮดรอลิก (HOV) ผ่านระบบ SCADA ของ
ปตท. ซึ่งจะสื่อสารไปยังศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีการตัดแยกระบบ ซึ่งสามารถ
สั่งผ่านศูนย์ควบคุมทางไกล SCADA ของ ปตท. และมีอุปกรณ์ปรับลดความดันและวัดปริมาณก๊าซที่ MRS
เพื่อทาหน้าที่ควบคุม และปรับลดความดันก๊าซฯ ให้เหมาะสมก่อนจ่ายไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการ
ผลิตของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) โดยบริเวณที่ Outlet ของท่อส่งก๊าซฯ ที่ออกจาก
MRS จะมีการติดตั้ง HOV Valve เช่นกัน เพื่อใช้ในการควบคุมการส่งจ่ายก๊าซฯ ได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ในระยะดาเนินการ โครงการฯ จะจัดให้ มีเจ้าหน้าที่ ในการตรวจแนวท่อ
ส่งก๊าซฯ เป็นประจา โดยการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องสภาพผิวเคลือบของท่อ ความเรียบร้อยของข้อต่อ
และวาล์วเป็นหลั ก รวมทั้งดาเนิน การซ่อมบารุง เมื่ออุปกรณ์เสี ยหายหรือเสื่ อมสภาพ โดยเป็นไปตาม
แผนการบารุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ
สาหรับการออกแบบก่อสร้าง การบารุงรักษา การตรวจสอบ การรักษาความปลอดภัย
และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะดาเนินการตามมาตรฐาน ASME B 31.8
(Lasted Edition), API 1104 และ DIN 30672 รายละเอียดแสดงดังในตารางที่ 2.6-3
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

า ษ: ัทบริเอ็ษัทกโกเอ็กโคเจนเนอเรชั
โก โคเจนเนอเรชั
่น ดจ,ากั2564
ด, 2564
ที่มาที: ่มบริ
่น จากั

รูปที่ 2.6-1 : ผังองค์ประกอบภายในสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รูปที่ 2.6-2 : ผังองค์ประกอบภายในสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
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รายละเอียด
1. การออกแบบ
- สภาพความหนาแน่นประชากร
- ความยาวท่อส่งก๊าซ
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ความลึกจากผิวดินสาหรับวิธีการก่อสร้างแบบขุดเปิด
- ความหนาดินถมบริเวณตัดผ่านถนนอย่างน้อย
- ค่าความปลอดภัยเพื่อออกแบบ
- ความดันออกแบบ
- ค่าการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า
2. การก่อสร้างและการดาเนินการ
- ระยะเวลาการทดสอบ Hydrostatic
- การตรวจสอบแนวเชื่อม
- ระบบควบคุมอัตโนมัติ SCADA
- การสื่อสารระบบท่อด้วยระบบ Fiber Optics
- ระบบสือ่ สารผ่านดาวเทียมในกรณีระบบหลัก

หน้า 2-57

ไม่สามารถใช้งานได้
- ระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection)
- การเคลือบท่อเพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

ข้อมูลการออกแบบท่อส่งก๊าซฯของ
โครงการฯ

มาตรฐาน
ASME B 31.8
(Lasted Edition)

มาตรฐาน
API 1104

มาตรฐาน
DIN 30672

Class 4
1.362 กิโลเมตร
8 นิ้ว
1.5 เมตร
3.50 เมตร
Class 4 = 1/0.4
2,617 psig
1.5 × MAOP

Class 3
0.75 เมตร
Class 3 = 1/0.5
1.5 × MAOP

-

-

24 ชั่วโมง
100% ของแนวเชื่อม

2 ชั่วโมง
40-75% ของแนวเชื่อม
(ด้วยวิธี X-ray)
-

กาหนดให้มี

-

-

-

-

-

-

กาหนดให้มี
กาหนดให้มี

-

กาหนดให้มี

กาหนดให้มี
(ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรเี ป็นศูนย์ควบคุมหลัก)
กาหนดให้มี
กาหนดให้มี
กาหนดให้มี
กาหนดให้มี

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 2.6-3
การเปรียบเทียบมาตรฐาน ASME B31.8 (Lasted Edition) กับการออกแบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.6.3

การป้องกันการกัดกร่อนของท่อส่งก๊าซฯ
การป้องกันการกัดกร่อนของท่อส่งก๊าซฯ มี 2 ลักษณะ คือ

(1) การเคลือบผิวภายนอกด้วยวัสดุ
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เป็นท่อเหล็กตามมาตรฐาน API 5L-X65 ออกแบบตามมาตรฐาน
ASME B31.8 (Lasted Edition) (American Society of Mechanical Engineering, Gas Transmission
and Distribution Piping Systems) ท่อส่งก๊าซฯ จะมีการเคลือบผิวนอกเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและ
การทาลายจากสารเคมี จานวน 3 ชั้น ความหนาอย่างน้อย 3-4 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน DIN 30672
โดยชั้ น แรกเป็ น การเคลื อ บด้ ว ยด้ ว ย Fusion Bonded Epoxy (FBE) ชั้ น ที่ 2 เป็ น การเคลื อ บด้ ว ย
Chemically Modified Polyethylene Copolymer Adhesive และชั้ น ที่ 3 เป็ น เคลื อ บด้ ว ย HighDensity High Molecular Weight UV Stabilised Polyethylene และสี ข องการเคลื อ บผิ ว ท่ อ จะใช้
สีเหลืองตามเฉดสีมาตรฐานของ RAL1003 โดยสารที่ใช้ในการเคลือบดังกล่าวมีคุณสมบัติในการต้านทาน
การกัดกร่อนของกรด-ด่าง และตัวทาละลายอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ก่อนจะเคลือบผิวนอกของท่อจะต้อง
ขัดสนิมด้วยวิธี Sand Blast ตามมาตรฐาน SA.2.5 (NEAR WHITE) ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน
(2) การป้องกันการผุกร่อนด้วยระบบแคโทดิก (Cathodic Protection System)
โดยปกติ ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของโครงการฯ เป็ น ท่ อ เหล็ ก คาร์ บ อนที่ มี ก ารเคลื อ บผิ ว นอก
เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการทาลายจากสารเคมี โดยโรงงานผู้ผลิตโดยตรงอยู่แล้ว แต่การเคลือบผิว
ภายนอกด้วยวัสดุดังกล่าวสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ประมาณร้อยละ 95 ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการ
ป้องกันการผุกร่อนด้วยกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อให้การป้องกันการกัดกร่อนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
กล่ าวคือ ท่อที่มีการเคลื อบที่ ส มบู ร ณ์จะเป็นฉนวน ไม่มีการสู ญเสี ยอิเล็ กตรอน จึงไม่เกิดการผุ กร่อน
แต่เมื่อใดที่เกิดความเสียหายขึ้นจะมีการสูญเสียอิเล็กตรอนทาให้เกิดการผุกร่อนได้
โครงการฯ จึ งได้มีการติดตั้งระบบ Cathodic Protection (CP) เพื่อจ่ายอิเล็ ก ตรอน
ให้ กับ ท่อในกรณี ที่ การเคลื อ บท่ อเกิ ด การช ารุ ด กล่ าวคือ กรณีที่ Coating ของท่อเกิ ด ความเสี ย หาย
Rectifier จะจ่ายอิเล็กตรอนจากกระแสไฟฟ้าเข้ามาแทนที่เพื่อป้องกันการผุ กร่อนของท่อ (ท่อเป็นขั้ว
Cathode ที่รับอิเล็กตรอน) โดยมีค่ากระแสประมาณ 0.2-0.5 mA/m2 (ตามการออกแบบของ ปตท.)
เพื่อให้ท่อมีความต่างศักย์ อยู่ในช่วง -0.85 V ถึง -1.5 V ตามมาตรฐาน NACE SP 0169 ซึ่งถือว่าเป็น
กระแสและความต่างศักย์ที่น้อยเทียบเท่ากับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของถ่านไฟฉาย ซึ่งมีค่า 1.5 V
ในขณะที่ แ บตเตอรี่ ร ถยนต์ และกระแสไฟฟ้ า ที่ ส่ ง ให้ ต ามบ้ า นเรื อ นมี ค่ า เท่ า กั บ 12 V และ 220 V
ตามลาดับ โดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ ใต้ดิน ดังนั้น การป้องกันการผุกร่อนของ
ท่อด้วยระบบ Cathodic Protection (CP) จึงมีตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ วางในเขตทางของถนนทางเข้า-ออกของสถานีควบคุม
ก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ของเทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา และถนนภายในโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ที่เป็น คันของบ่อเก็บน้าภายในโรงไฟฟ้า ดังนั้น
กระแสไฟฟ้ าที่ เ กิด จากกิจ กรรมการป้ องกั น การผุ กร่ อนด้ว ยระบบ CP จึงจากัดอยู่เ ฉพาะในเขตทาง
ของถนนทางเข้า-ออกของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) และถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบ
ใหญ่-กระเฉท) นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับแนวท่อส่งก๊าซฯ ไม่มีพื้นที่ไวต่อผลกระทบ สภาพพื้นที่
โดยทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น สวนยางพารา ไร่สัปปะรด เป็นต้น
2.6.4

การออกแบบระบบท่อ
การออกแบบระบบท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ได้คานึงถึงกรณีที่เกิดวิกฤตของการปฏิบัติการ
หรื อ เป็ น ผลจากสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง น้ าหนั ก กดทั บ จากการถมกลั บ ( Backfill Loads) น้ าหนั ก
จากการจราจร (Traffic Loads) และน้าหนักจากโครงสร้าง (Beam Action in a Span) เป็นต้น ซึ่ง ปตท.
ได้ให้ความสาคัญต่อการคัดเลือกท่อที่ทาจากวัสดุที่ได้ตามมาตรฐาน และส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ข้อต่อ
(Fitings) และวาล์ว (Valves) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASME, ANSI, API,
ASTM) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบท่อส่งก๊าซฯ มีมาตรฐานความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ในระดับสากล โดยโครงการฯ ได้ออกแบบระบบท่อส่งก๊ าซฯ ให้มีความปลอดภัยไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่
กาหนด รายละเอียดดังตารางที่ 2.6-4
ตารางที่ 2.6-4
ค่า Yield Strength ต่าสุดสาหรับท่อเหล็กและเหล็กกล้าที่ใช้สาหรับทาท่อส่งก๊าซฯ
Specification
API 5L
API 5L
API 5L
API 5LS
API 5LS
API 5LS
API 5LS
API 5LS
API 5LS
API 5LS
API 5LS
API 5LS
API 5LX
API 5LX

Grade
A25
A25
B
A25
B
X42
X46
X52
X56
X60
X65
X70
X42
X46
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Type
BW, ERW, S
ERW, FW, S, DSA
ERW, FW, S, DSA
ERW, DSA
ERW, DSA
ERW, DSA
ERW, DSA
ERW, DSA
ERW, DSA
ERW, DSA
ERW, DSA
ERW, DSA
ERW, FW, S, DSA
ERW, FW, S, DSA

SMYS, psig
25,000
30,000
35,000
30,000
35,000
42,000
46,000
52,000
56,000
60,000
65,000
70,000
42,000
46,000
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.6-4
ค่า Yield Strength ต่าสุดสาหรับท่อเหล็กและเหล็กกล้าที่ใช้สาหรับทาท่อส่งก๊าซฯ (ต่อ)
Specification
API 5LX
API 5LX
API 5LX
API 5LX
API 5LX
ASTM A53
ASTM A53
ASTM A53
ASTM A53
ASTM A106
ASTM A106
ASTM A106
ASTM A134
ASTM A135
ASTM A135
ASTM A139
ASTM A139
ASTM A333
ASTM A333
ASTM A333
ASTM A333
ASTM A333
ASTM A333

Grade
X52
X56
X60
X65
X70
Open Hrth. Bas. Oxy., Elec. Furn
Bassemer
A
Bassemer
A
Bassemer
C
A
Bassemer
A
Bassemer
1
3
4
6
7
8

Type
ERW, FW, S, DSA
ERW, FW, S, DSA
ERW, FW, S, DSA
ERW, FW, S, DSA
ERW, FW, S, DSA
BW
BW
ERW, S
ERW, S
S
S
S
EFW
ERW, S
ERW, S
ERW, S
ERW, S
S, ERW
S, ERW
S
S, ERW
S, ERW
S, ERW

SMYS, psig
52,000
56,000
60,000
65,000
70,000
25,000
30,000
30,000
35,000
30,000
35,000
40,000
Note 3
30,000
35,000
30,000
35,000
30,000
35,000
35,000
35,000
35,000
75,000

ที่มา : ASME B 31.8, Table D-1 (2010)

(1)การออกแบบรองรับความดันก๊าซฯ และแรงกระทาต่อท่อ
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความหนาประมาณ 8.18
มิ ล ลิ เมตร ลั กษณะเป็ น ท่ อ เหล็ กเกรด API 5L-X65 มี ค่ า Specific Minimum Yield Strength (SMYS)
ของวัสดุที่ใช้ทาท่อส่งก๊าซฯ ประมาณ 65,000 psig และออกแบบตามมาตรฐาน ASME B31.8 (Lasted
Edition) กาหนดให้เป็น Location Class 4 ซึ่งใช้ค่า Design Factor เท่ากับ 0.4 รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 2.6-5 โดยมีค่าความดันออกแบบ (DP) เท่ากับ 2,617 psig และความดันใช้งานสูงสุด (MAOP)
1,250 psig
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.6-5
Basic Design Factor (F)
Location Class
รายละเอียด
Location Class 1 มีจานวนครัวเรือนไม่มากกว่า 10 ครัวเรือน ตัวอย่างของพื้นที่ ได้แก่
พื้นที่รกร้าง ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตรกรรม ชนบท เป็นต้น
Location Class 2 มีจานวนครัวเรือนมากกว่า 10 ครัวเรือน แต่ไม่มากกว่า 46 ครัวเรือน
ตัวอย่างของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่นอกเมือง เขตอุตสาหกรรม เป็นต้น
Location Class 3 มีจานวนครัวเรือนมากกว่า 46 ครัวเรือน ตัวอย่างของพื้นที่ ได้แก่
พื้นที่ชานเมือง หมู่บ้านจัดสรร พื้นที่พาณิชยกรรม เขตที่พักอาศัย
เขตอุตสาหกรรม
Location Class 4 เขตพื้นที่ที่มีอาคารสูง (ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป) เป็นจานวนมาก
การจราจรหนาแน่น มีระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเป็นจานวนมาก
รวมถึงพื้นที่สาธารณประโยชน์ (จานวนผู้ใช้ประโยชน์มากกว่า 20 คน)
เช่น โบสถ์ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น

Design Factor, F
0.72
0.60
0.50

0.40

ที่มา : ASME B 31.8, Table 841.1.6-1 (2010)

โดยรายละเอียดการคานวณความหนาของท่อก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่สามารถรองรับ
ความดันก๊าซฯ ภายในท่อ มีดังนี้
P =
(2S x t/D) x F x E x T ................. (1)
โดยที่ P =Design Pressure, psig
S =Specified Minimum Yield Strength (SMYS), psig
SMYS ของท่อ API 5L-X65 = 65,000 psig (ตารางที่ 2.6-4)
t =Nominal Wall Thickness, นิ้ว
(หนา 8.18 มม. หรือ 0.3221 นิ้ว)
D =
Nominal Outside Diameter, นิ้ว
(ท่อ  8 นิ้ว ของโครงการมีค่า D = 8.644 นิ้ว)
F =
Design Factor (พื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเป็น
จานวนมากอยู่ใน Location Class 4 มีค่า Design Factor = 0.4)
(ตารางที่ 2.6-5)
E =Longitudinal Joint Factor = 1.0 (ตารางที่ 2.6-6)
T =Temperature Deviation Factor = 1.0 (ตารางที่ 2.6-7)
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ตารางที่ 2.6-6
ค่า Longitudinal Joint Factor (E) สาหรับการเชื่อมท่อชนิดต่างๆ
Spec. Number
ASTM A53

ASTM A106
ASTM A 134
ATM A135
STM A139
ASTM A211
ASTM A381
ASTM A671
ASTM A672
API 5L

API 5LX
API 5LX
API 5LS

Pipe Class
Seamless
Electric resistance welded
Furnace welded
Seamless
Electric fusion arc welded
Electric resistance welded
Electric fusion welded
Spiral welded steel pipe
Double submerged-arc-welded
Electric fusion welded
Electric fusion welded
Electric resistance welded
Electric flash welded
Double submerged arc welded
Furnace butt welded
Seamless
Electric resistance welded
Electric flash welded
Submerged arc welded
Electric resistance welded
Submerged welded

Factor, E
1.00
1.00
0.60
1.00
0.80
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00*
1.00*
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

หมายเหตุ : (1) Definition for the various classes of welded pipe are given in 804.243
(2) * includes Classes 12, 22, 32, 42, and 52 only
ที่มา : ANSI/ASME B31.8, Table 841.1B. (2010)

ตารางที่ 2.6-7
ค่า Temperature Operating Factor (T) ของท่อเหล็ก
อุณหภูมิ (oF)
250 or less
300
350
400
450

Temperature Operating Factor ; T
1.000
0.967
0.933
0.900
0.867

ที่มา : ASME B 31.8, Table 841.1.8-1 (2010)
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ดังนั้น P

=
=

(2 x 65,000 x 0.3221/8.6442) x 0.4 x 1 x 1
1,937.6 psig

เมื่อแทนค่าในสมการ จะได้ค่า P สาหรับท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว เท่ากับ
1,937.6 psig ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า ค่ า ความดั น ใช้ ง านสู ง สุ ด ของโครงการฯ (MAOP) เท่ า กั บ 1,250 psig
โดยท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ได้ถูกออกแบบไว้ให้สามารถรองรับความดันได้ 1.55 เท่าของ MAOP
(2) การออกแบบรองรับน้าหนักแรงกดทับ
ในการออกแบบท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ ได้ออกแบบให้ ท่อ ส่งก๊าซฯ สามารถรองรับ
น้าหนักแรงกดทับที่อยู่เหนือพื้นดิน อ้างอิงตามมาตรฐาน ASCE : Minimum Design Loads for Buildings
and Other Structure และมาตรฐาน SP-C-1102.21-010-003 Specification for Civil / Structural
Design Criteria ซึ่ ง ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของโครงการฯ มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลาง 8 นิ้ ว มี ค วามหนา 8.18
มิลลิเมตร วางที่ระดับความลึกจากพื้นดินอย่างน้อย 1.5 เมตร จะสามารถรองรับน้าหนักแรงกดทับของ
ยานพาหนะที่อยู่เหนือพื้นดินได้โดยไม่เกิดความเสียหาย รายละเอียดการคานวณดังภาคผนวก 2ข รวมทั้ง
โครงการฯ เลือกใช้เทคนิคการวางท่อโดยไม่มีฐานรากรองรับ ทาให้เส้นท่ออิสระต่อการทรุดตัวของดิน
และเลือกใช้วัสดุที่ใช้ทาท่อเป็นประเภทเหล็กเหนียวมีความยืดหยุ่นต่อการดัดโค้งตามทิศทางการวางท่อ
ส่งก๊าซฯ อีกด้วย
(3) การออกแบบรองรับการทรุดตัวและเคลื่อนตัวอันเนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหว
พื้นที่ตามแนววางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ และพื้นที่ศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก
จากข้อมูลแสดงพื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2559 โดยแบ่งเขตพื้นที่เสี่ยงภัยตาม
ระดั บ ความรุ น แรงแผ่ น ดิ น ไหว (มาตราเมอร์ คั ล ลี่ ) ซึ่ ง มี อ ยู่ 5 อั น ดั บ แสดงดั ง รู ป ที่ 2.6-3 พบว่ า
พื้นที่ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยตามระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวในช่วง I-III เมอร์คัลลี่ คือ ระดับเบา
(คนจะไม่รู้สึ ก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้ ; 0-3 % g) และมีระยะห่างจากแนวรอยเลื่ อนระนอง
ซึ่งเป็นแนวรอยเลื่อนที่มีพลังที่อยู่ใกล้ที่สุดมากกว่า 175 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม บริเวณพื้นที่โครงการฯ
ไม่เคยเป็นศูนย์กลางของการเกิด แผ่นดินไหว และไม่มีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบมาถึงพื้นที่
จังหวัดระยอง ผลกระทบต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากการทรุดตัว และเคลื่อนตัวของดินอันเนื่องมาจากการ
เกิดแผ่นดินไหวจึงมีโอกาสน้อยมาก
โดยการออกแบบท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ เลื อกใช้วัส ดุท่อตามมาตรฐาน ASME
B31.8 (Lasted Edition) สามารถป้ องกัน และรองรับผลกระทบจากการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของดิน
อันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวที่กระทาต่อท่อใน 2 ลักษณะ คือ แรงกระทาเนื่องมาจากแผ่นดินไหวในแนวข้าง
ซึ่งจะมีทิศทางไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแหล่งกาเนิดของแผ่นดินไหว และความถี่ในการสั่นสะเทือนของการเกิด
แผ่นดินไหว
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แนวท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ

รูปที่ 2.6-3 : แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย
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นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ออกแบบเพื่อรองรับต่อแรงกระทาเนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหว
โดยใช้มาตรฐานตาม Code ของ UBC (Uniform Building Code) ประกอบกับโครงการฯ ได้เลือกใช้เทคนิค
การวางท่อโดยไม่มีฐานรากหรือโครงสร้างแข็งแรงรองรับ ทาให้เส้นท่อเป็นอิสระต่อการทรุดตัวหรือการ
ยุ บ ตัว ของดิ น รองรั บ ท่ อ และเลื อกใช้วัสดุ ท่ อที่เป็นประเภทเหล็ กเหนียวมี ความยื ดหยุ่ นต่ อการดั ดโค้ ง
ทาให้เคลื่อนตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างดินและการเคลื่อนตัวของดิน รวมถึงมีการปฏิบัติตาม
แผนการบ ารุ ง รั ก ษาท่ อส่ ง ก๊า ซธรรมชาติ และปฏิบัติตามแผนการส ารวจและสั งเกตการทรุด ตั ว ของ
ท่อส่ งก๊าซฯ และการกัดเซาะของดิน ที่ปิ ดทับ ท่ อส่ ง ก๊าซฯ (Pipeline Settlement and Soil Erosion)
ตามมาตรฐานข้างต้น และจากข้อมูลการดาเนินการส่ งก๊าซฯ ด้วยระบบท่อในส่ วนอื่นที่ดาเนินการอยู่ใน
ประเทศไทย ยังไม่ปรากฏว่าระบบท่อส่ งก๊าซฯ ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่ นดินไหว คาดว่ าระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะมีความปลอดภัยจากการทรุดตัวและเคลื่ อนตัวของดิน รวมทั้งแนวท่อ
ส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.6.5

สถานีควบคุมก๊าซที่เกี่ยวข้อง
สถานีควบคุมก๊าซฯ เป็นสถานที่ติดตั้งวาล์วเพื่อทาหน้าที่เปิด-ปิดการส่งก๊าซธรรมชาติในแต่ละช่วง
โดยสถานี ควบคุมก๊า ซฯ จะเชื่อมโยงประสานกัน และสามารถตั ดแยกระบบได้ เมื่ อ เกิ ดเหตุฉุ กเฉิ น ได้
ทันท่วงทีเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมและดาเนินงาน โดยมีการออกแบบให้สามารถควบคุมและ
สั่งการผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data Acquisition ; SCADA) โดยมีศูนย์
ควบคุมหลักอยู่ที่ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี โดยระบบ SCADA สามารถตรวจสอบการรั่วของก๊าซฯ ได้จาก
ค่าความดัน ที่เปลี่ ย นแปลงไปแบบอัตโนมั ติอย่ างต่ อเนื่ อง ทั้งนี้ สถานีควบคุมก๊าซที่เกี่ยวข้อ งกั บ การ
ดาเนินงานของโครงการฯ ประกอบด้วย สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. และสถานีควบคุม
ความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV4.1)
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. (รูปที่ 2.6-1) ประกอบด้วย วาล์วควบคุม
เปิด-ปิดอัตโนมัติผ่านระบบ SCADA เพื่อควบคุมการส่งจ่ายก๊าซฯ ให้กับโครงการฯ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
จะมีวาล์วตัดแยกระบบจ่ายก๊าซที่สามารถสั่งการควบคุมได้ด้วยระบบ SCADA และการควบคุมการระบาย
ก๊าซฯ ออกสู่บรรยากาศผ่านปล่องระบายก๊าซ (Vent Stack) สถานีควบคุมก๊าซจะติดตั้งท่อระบายและ
ปล่องระบายก๊าซภายในบริเวณพื้นที่ของสถานีควบคุมก๊าซตามข้อกาหนดในมาตรฐานด้านความปลอดภัย
สากล (API RP 521) และข้อกาหนดของกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งครอบคลุมตาแหน่งการติดตั้ง ระยะห่างหรือ
รั ศ มี ค วามปลอดภั ย จากเปลวไฟหรื อ ความร้ อ น นอกจากนี้ ยั ง มี อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม เสี ย ง (Silencer)
ติดตั้งที่ปล่องระบายก๊าซฯ (Vent Stack) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงจากการระบายก๊าซฯ
ต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
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(2) สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
สถานี ค วบคุ ม ความดั น และวั ด ปริ ม าตรก๊ า ซ (MRS) เป็ น สถานี ป ลายทางที่ รั บ ก๊ า ซฯ
มาจากระบบท่อส่งก๊าซฯ สายประธานบริเวณต้นทาง เพื่อทาหน้าที่ควบคุมความดันก๊าซฯ ที่ป้อนเข้าสู่
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และทาหน้าที่ตัดแยกระบบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดย MRS
ของโครงการฯ จะตั้งอยู่ภายใน MRS เดิมของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ซึง่ บริเวณโดยรอบ MRS จะเป็นพื้นที่
โล่ง มีการระบายอากาศดี มีรั้วล้อมรอบเพื่อความปลอดภัย ส่วนภายในบริเวณสถานีจะติดตั้งระบบควบคุม
ความดันก๊าซฯ จานวน 2 ชุด โดยชุดหนึ่งทางานอีกชุดเป็นชุดสารอง แต่ละชุดมีอุปกรณ์ความปลอดภัย ดังนี้
Gas Filter เป็ น อุ ป กรณ์ ก รองท าความสะอาดให้ กั บ ก๊ า ซธรรมชาติ ด้ ว ยไส้ ก รอง
ขนาด 3 ไมครอน เมื่อไส้กรองเริ่มตันจะมีสัญญาณแจ้งเตือนให้เปลี่ยนไส้กรอง
Regulator เป็นอุปกรณ์ลดแรงดันและรักษาระดับแรงดันก๊าซฯ ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า
Pressure Relief Valve หรื อ วาล์ ว ลดความดั น จะท าหน้ า ที่ ร ะบายก๊ า ซฯ
กรณีที่แรงดันของก๊าซฯ ในระบบมีค่าสูงกว่าแรงดันที่ตั้งไว้ที่ Regulator โดยจะระบายออกสู่ภายนอก
ผ่านทางปล่องระบายก๊าซฯ (Vent Stack)
Shut off Valve จะปิดการจ่ายก๊าซฯ เมื่อแรงดันของก๊าซฯ สูงกว่าค่าที่กาหนดไว้
ที่ Pressure Relief Valve ประมาณ 10%
นอกจากนี้ ภายใน MRS ยังกาหนดให้มีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A20B) น้าหนัก
ไม่ ต่ ากว่ า 6.8 กิ โ ลกรั ม (15 ปอนด์ ) โดยจะติ ด ตั้ ง ถั ง ดั บ เพลิ ง ตั้ ง แต่ 2 ถั ง ขึ้ น ไป และติ ด ตั้ ง ไว้ บ ริ เ วณ
ที่สามารถสังเกตเห็นและนามาใช้งานได้โดยง่าย
ส าหรั บ ปล่ อ งระบายก๊ า ซ (Vent Stack) บริ เ วณ MRS ของโรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน
ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดในมาตรฐานด้านความปลอดภัยสากล (API RP521) ครอบคลุมรายละเอียดของ
ตาแหน่งการติดตั้ง และระยะห่างหรือรัศมีความปลอดภัยจากเปลวไฟหรือความร้อนกรณี ที่มีการระบาย
ก๊าซฯ ซึ่งกาหนดระยะเวลาการระบายก๊าซ (Gas Blow Down) กรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแนวท่อส่ งก๊ าซฯ
ของโครงการฯ ไว้ไม่เกิน 180 นาที เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดการออกแบบระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท.
แผนผั ง องค์ ป ระกอบภายในของสถานี ค วบคุ ม ความดั นและวัด ปริม าตรก๊ า ซ (MRS)
ของโรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน แสดงดั ง รู ป ที่ 2.6-2 ส่ ว นต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ของสถานี ค วบคุ ม ความดั นและ
วัดปริมาตรก๊าซภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน แสดงดังรูปที่ 2.6-4
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

จากสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.

ที่มา : ดัดแปลงจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564 จัดทาโดย บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนส์ จากัด

สัญลักษณ์
พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
สถานี MRS ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
แนวท่อก๊าซที่เข้าสู่ MRS ของโครงการ (Ø 8 นิ้ว)

รูปที่ 2.6-4 : ตาแหน่งที่ตั้งสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.6.6

ขัน้ ตอนการเชื่อมต่อระบบท่อของโครงการฯ
(1) พื้นที่ดาเนินการ
การเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จะใช้วิธีการ
เชื่อมต่อ (Tie-in) จากวาล์ว (Sale Tap Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ที่ได้ติดตั้งไว้แล้วภายใน
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. โดยใช้ข้อต่อ 3 ทาง ในการลดขนาดท่อจาก 12 นิ้ว เป็น
8 นิ้ ว (ดัง รู ปที่ 2.6-5) ซึ่งวิธีการนี้ เป็ นวิธีการที่ มีความปลอดภัยสู ง เนื่องจากวิธีการเชื่อมต่อจะไม่ มี
ผลกระทบต่อโครงสร้ างของท่ อเดิม ไม่มีการสั มผั ส ก๊าซธรรมชาติ หรือลดความเสี่ ยงจากการรั่ ว ไหล
ซึ่งวิธีการต่อเชื่อมจาก Sale Tap Valve จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ตาม ASME B31.8 (Lasted
Edition) Gas Transmission and Distribution Piping Systems และก าหนดให้ ผู้ รั บ เหมาต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามระเบียบและข้อกาหนดที่ ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
และเจ้าหน้าที่ของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ก่อนที่จะเริ่ม
ลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง
Side View

Top View

ตาแหน่งข้อต่อ 3 ทาง
ที่ใช้ในการลดขนาดท่อ

รูปที่ 2.6-5 : การเชื่อมต่อท่อของโครงการจาก Sale Tap Valve ขนาด Ø 12 นิ้ว ของ ปตท.
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2) เทคนิคและวิธีดาเนินการ
วิธีต่อเชื่อม (Tie-in) จาก Sale Tap Valve ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ของระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ในพื้นทีส่ ถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
(2.1) การเตรียมงานก่อนการต่อเชื่อม
ก่อนทาการต่อเชื่อม ผู้รับเหมาจะทา Tie-in Procedure, Safety Procedure
และ Emergency Response Procedure เพื่อเสนอขอความเห็ นชอบจากเจ้ าหน้ า ที่โ ครงการฯ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารระบบท่ อ เขต 3 (ปท.3) ของ ปตท. เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ต่อ Procedure นั้น และให้อนุมัติใช้ประกอบการทางานต่อเชื่อมดังกล่าว
ผู้ รั บ เหมา เจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการฯ และเจ้ า หน้ า ที่ ปท.3 ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ
ประสานงาน และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานต่อเชื่อม และงานด้านความปลอดภัยต่างๆ ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ ปท.3 จะทาการอบรมกฎความปลอดภัย การขอใบอนุญาต
ทางาน การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมให้ แก่
ผู้รับเหมาทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานต่อเชื่อมในพื้นที่ได้รับทราบ
เจ้าหน้าที่โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ ปท.3 จะทาการตรวจสอบตามรายการ
Checklist ได้แก่

Work Permit และการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติใน Work Permit

การผ่ านการทดสอบคุณภาพช่างเชื่อมของผู้ ปฏิบัติงานต่อเชื่อม และ
ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ ปท.3

Procedure ของการ Tie-in กับ Sale Tap Valve จะต้องเป็นขั้นตอน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้ าหน้าที่โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ ปท.3 โดยช่างเชื่อมต้องเข้าใจตรงตาม
ขั้นตอนนั้นอย่างถูกต้อง

กาหนดพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณจุด Tie-in กับ Sale Tap Valve มิให้ มี
แหล่งกาเนิดประกายไฟ (Ignition Source) หรือกิจกรรมที่ทาให้เกิดประกายไฟในระหว่างการก่อสร้าง

จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สาหรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
 รถดั บ เพลิ ง เตรี ย มส ารองไว้ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการฯ ตลอดระยะเวลา
ในการดาเนินงานเชื่อมต่อ โดยจะมีการประสานขอความร่วมมือและเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
 รถพยาบาลจากโรงพยาบาลใกล้ เ คี ย ง พร้ อ มพยาบาลวิ ช าชี พ
อย่างน้อย 1 คน ไว้ในพื้นที่ดาเนินงานตลอดระยะเวลาที่มีการเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซฯ โดยการประสาน
ขอความร่วมมือและเตรียมความพร้อมร่วมกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง
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เครื่องตรวจวัดก๊าซฯ จานวน 1 ชุด ในพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อ มต่ อ

ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
เครื่ อ งดั บ เพลิ ง มื อ ถื อ แบบผงเคมี แ ห้ ง (Dry Chemical Fire
Extinguisher) จานวน 2 ชุด สารองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทางาน
 ติ ด ตั้ ง ป้ า ยเตื อ น และราวเหล็ ก /แผงคอนกรี ต บริ เ วณโดยรอบ
ที่ทางานเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันบุ คคลภายนอกไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน และต้องประสานงานกับ
Gas Control ขณะทาการต่อเชื่อม เพื่อแจ้งเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของงาน และเฝ้าระวังความดันให้อยู่ในช่วง
ที่กาหนด
(2.2) การขออนุญาตการทางาน (Work Permit)
ผู้รับเหมาจะต้องทาการขออนุญาตเข้าทางานจากเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และ
เจ้าหน้าที่ ปท.3 ของ ปตท. ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและ
รองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
(2.3) การต่อเชื่อม
วิธีการเชื่อมต่อท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะดาเนินการต่อเชื่อมจากระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ในพื้นที่เขตระบบโครงข่ายก๊าซฯ ของ ปตท. ตามขั้นตอน และวิธีการตามมาตรฐาน
เช่น ASME B31.8 (Lasted Edition) และ API หลังจากเชื่อมต่อท่อเรียบร้อยแล้ว จะทาการตรวจสอบ
รอยเชื่อมด้วยวิธีไม่ทาลายสภาพ (Non Destructive Teating ; NDT) โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้รอยเชื่อม
ไม่ มี ข้ อ บกพร่ อ ง และเป็ น ไปตามเกณฑ์ ท ดสอบ รอยเชื่ อ มที่ ไ ม่ ผ่ า นการตรวจสอบจะต้ อ งแก้ ไ ขและ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด สาหรับการตรวจสอบรอยเชื่อมท่อด้วย
วิธีไม่ทาลายสภาพที่เลือกใช้ คือ Radiographic Test ด้วยวิธี X-Ray ซึ่งจะกระทาในเวลากลางคืน และ
ไม่ให้ มีคนงานอยู่ ใกล้ พื้น ที่ดาเนิ น การ โดยจะมีการกั้นบริเวณการตรวจสอบให้ ได้ระยะปลอดภัยตาม
ความแรงของแหล่งจ่าย ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพสิ่งแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับรังสีก่อไอออน พ.ศ. 2547 ซึ่งกาหนดให้นายจ้าง
จัดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยลดปริมาณรังสีที่ต้นกาเนิดรังสีหรือที่ทางผ่านลาตัว และกาหนดวิธีการและ
เวลาทางาน เพื่อป้ องกัน มิให้ ลู กจ้ าง ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมได้รับปริ มาณรังสี ส ะสมเกิน เกณฑ์
ที่กาหนด นอกจากนี้จะติดตั้งอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจาตัวบุคคลให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
รังสีตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีส ะสมที่ลูกจ้างได้รับเป็นประจาทุก
เดือนตามแบบที่อธิบดีกาหนด โดยผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดต่างๆ ทุกประการ
และต้องปฏิบัติตามระเบี ยบและข้อกาหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
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ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซฯ จากวาล์วที่จะต่อเชื่อมก่อนการต่อเชื่อมด้วย

Gas Detector
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยต่อ เชื่อมด้วยการทดสอบโดยวิธีไม่ท าลาย
สภาพ ได้แก่ วิธี X-ray ซึ่งต้องมีการกั้นบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากรังสีด้วย
หากพบว่ารอยต่อเชื่อมไม่สมบูรณ์จะทาการแก้ไขจนกว่าจะสมบูรณ์
ในระหว่างที่ผู้รับเหมาดาเนินการต่อเชื่อมท่อ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เจ้าหน้าที่
ปท.3 และวิศวกรของ ปตท. จะควบคุมดูแลการทางานของผู้รับเหมาตลอดเวลา พร้อมทั้งกากับดูแล
ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดต่างๆ ของการเชื่อมต่อที่ผ่านความเห็นชอบจากโครงการฯ
และ ปตท. เรียบร้อยแล้ว
(3) การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ในช่วงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีวิธีการไม่ยุ่งยาก แต่กิจกรรมดังกล่าว
มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นโครงการฯ จะเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงที่มีกิจกรรมการเชื่อมท่อและการทดสอบท่อส่งก๊าซฯ โดยการประสานงานกับ
หน่ ว ยงานภายนอกเพื่อเตรี ย มความพร้อมขอความช่ว ยเหลื อด้านอุปกรณ์ดับเพลิ ง รถดับเพลิ ง และ
เจ้าหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว
จากการรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่น และหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ พบว่า
หน่วยงานดังกล่าวมีความพร้อมของรถดับเพลิงและบุคลากรที่สามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในพื้นที่ได้ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐานสากล
โดยมีแหล่งน้าดับเพลิ งจากบ่ อเก็บน้ าดิบขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร ที่มีปริมาณน้าสารองดับเพลิ ง
ประมาณ 7,500 ลูกบาศก์เมตร ที่สามารถใช้ในการดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที มีเครื่องสูบน้าดับเพลิง
3 ชุด และหัวจ่ายน้าดับเพลิง 12 จุด นอกจากนี้ยังมีถังดับเพลิงมือถือที่มีการติดตั้งตามจุดต่างๆ ที่สามารถ
นามาใช้ในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากการวางท่อในพื้นที่โรงไฟฟ้าได้
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา มีระยะห่าง
จากท่อส่งก๊าซฯ ประมาณ 2.7 กิโลเมตร โดยมีรถบรรทุกน้าดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร
จานวน 1 คัน รถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้าในตัว ขนาด 6,000 ลิตร จานวน 1 คัน รถบรรทุกอุปกรณ์ชนิด
เคลื่อนที่เร็ว จานวน 1 คัน รถเครื่องช่วยหายใจพร้อมเครื่องอัดอากาศ จานวน 2 ชุด เครื่องสูบน้าดับเพลิง
จานวน 1 เครื่อง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 2 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 2 คน พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 6 คน และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จานวน 15 คน
นอกจากนี้ ยั ง มี ส ถานี ดั บ เพลิ ง ที่ อ ยู่ ใ กล้ พื้ น ที่ ได้ แ ก่ สถานี ดั บ เพลิ ง มาบข่ า พั ฒ นา
สถานี ดับ เพลิ งมาบข่า สถานี ดับ เพลิ งปลวกแดง สถานีดับเพลิ งมาบตาพุด และสถานีดับเพลิ งระยอง
ที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือในการระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ในพื้นที่ได้
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กรณี ก๊ า ซฯ รั่ ว ไหลในช่ ว งที่ มีกิ จ กรรมการต่ อ เชื่อ มท่ อ และการทดสอบท่ อ ส่ งก๊าซฯ
จะใช้ร่วมกับแผนฉุกเฉินของโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน เพื่อให้สามารถควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ส าหรั บ การเตรี ย มความพร้ อ มในกรณี ที่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้าง
โครงการฯ จะประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่มีพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณใกล้เคียงจุดเชื่อมต่อ
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เช่น โรงพยาบาลนิคมพัฒนา (อยู่ห่างจากแนวท่อ ส่งก๊าซ ของโครงการฯ
ประมาณ 15 กิโลเมตร) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท (อยู่ห่างจากแนวท่อส่งก๊าซ
ของโครงการฯ ประมาณ 3.8 กิโลเมตร) เพื่อเตรียมความพร้อมของรถพยาบาล พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ประจารถ ในการรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงเวลาที่ทาการเชื่อมต่อและทดสอบท่อ คาดว่าจะใช้ระยะเวลา
เดินทางไปยังสถานพยาบาลดังกล่าวประมาณ 20 และ 6 นาที ตามลาดับ
2.6.7 มาตรการป้องกันอันตรายจากการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
การก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ อาจก่อให้เกิด อันตรายจากขั้นตอนการก่อสร้า ง
ที่ขาดความระมัดระวังหรือประมาท ดังนั้น โครงการฯ จึงได้กาหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สาหรับการก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา จึงต้องมีมาตรการป้องกันอันตราย
จากการวางท่อส่งก๊าซฯ ในเขตทาง ดังนี้
(1) บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของงาน และมีการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างวางท่ออย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(2) บริษัทผู้รับเหมาต้องจั ดทาแผนการก่อสร้างที่มีการกาหนดระยะเวลา สถานที่ก่อสร้าง
พร้อมทั้งกาหนดเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ที่ชัดเจน
(3) บริษัทผู้รับเหมาต้องดาเนินการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ แต่ละส่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
(4) ภายหลังการตรวจสอบการวางท่อในแต่ละวันแล้วเสร็จ จะต้องทาการกลบและปรับพื้นที่
ให้อยู่ในสภาพเดิม
(5) จ ากั ด ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก วั ส ดุ / อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า ง และรถที่ ใ ช้ ใ นโครงการ ฯ
ให้มีความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงที่ผ่านพื้นที่ก่อสร้าง และไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในช่วงที่ผ่านพื้นที่ทั่วไป และปฏิบัติตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พร้อมทั้ง
ติดตั้งป้ายจากัดความเร็วในพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกพื้นที่กองเก็บท่อของโครงการฯ
(6) จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง โดยกั น เขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งออกจากเส้ น ทางจราจรให้ ชัดเจน
ด้วยคันคอนกรีต รั้ว หรือกรวยพลาสติก
(7) จัดวางเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ก่อสร้าง
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(8) จัดทาป้าย สัญลักษณ์ และสัญญาณไฟ เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบว่ามีการก่อสร้างข้างหน้า
โดยมีระยะการติดตั้งที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับลักษณะการใช้เส้นทาง และติดสัญญาณไฟ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(9) ในกรณีที่จาเป็นต้องทางานต่อเนื่องถึงช่วงเวลากลางคืน จะต้องติดตั้งสัญญาณและไฟฟ้า
ส่องสว่างที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน
(10) ในกรณี ที่ เ ส้ น ทางการจราจรเกิ ด การช ารุ ด เสี ย หายอั น เนื่ อ งมาจากการก่ อ สร้ า ง
บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาต้ อ งด าเนิ น การประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งก่ อ นด าเนิ น การซ่ อ มแซม
และต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2.7

ขั้นตอนและเทคนิควิธีการในการวางท่อ

2.7.1

การเตรียมก่อนการวางท่อ
(1) การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Clearing and Grading)
การจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ใ นการก่ อ สร้ า งเพื่ อ วางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ จะมี ก ารปรั บ พื้ น ที่ ใ ห้ เ รี ย บ
เพื่อความสะดวกในการนาท่อส่งก๊าซฯ มาเรียงไว้ที่หน้างานก่อนดาเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ เศษวัสดุ วัชพืช
และต้น ไม้ที่อยู่ ในเขตทางอาจจะถูกน าออกจากพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งมีการติดตั้งสั ญญาณ ป้ ายเตือน
เพื่อแสดงว่ามีการก่อสร้าง เป็นต้น
(2) การขนย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Hauling Pipe)
การขนย้ายท่อ ส่ งก๊าซฯ มายังพื้นที่เก็บกองจะดาเนินการโดยผู้รับเหมาจะทาการขน
ท่อส่งก๊าซฯ ความยาวท่อนละ 12 เมตร จานวน 117 ท่อน โดยใช้รถเทรลเลอร์ (หมายเหตุ : ความยาวท่อ
ที่ใช้รวมทั้งหมดประมาณ 1,376 เมตร คิดเป็นจานวนท่อเท่ากับ 15 ท่อน และเผื่อความยาวท่ออีก 2 ท่อน
รวมเป็น 117 ท่อน) โดยท่อทั้งหมดจะนาเข้าจากต่างประเทศมาที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จากนั้น
นาขึ้นรถเทรลเลอร์ และขนส่งโดยใช้ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ผ่านทางหลวง
หมายเลข 36 แล้ ว เลี้ ย วซ้ า ยที่ สี่ แ ยกมาบข่ า เข้ า มายั ง ทางหลวงหมายเลข 3191 เข้ า สู่ ท างเข้ า
สวนอุตสาหกรรมระยอง แล้วมุ่งหน้าไปยังถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 ซึ่งเป็นบริเวณที่จะมีการวางท่อ
ส่งก๊าซฯ ของโครงการ (เส้นทางการขนส่งแสดงดังรูปที่ 2.7-1)
ในขณะที่ ท าการขนส่ ง ท่ อ มายั ง พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งจะติ ด ตั้ ง กรวยจราจรบริ เ วณด้ า นข้ า ง
รถเทรลเลอร์ และป้ายเตือนให้ทราบว่ามีการก่อสร้างข้างหน้า โดยติดตั้งก่อนถึงรถเทรลเลอร์และหลัง
รถเทรลเลอร์ที่จอดอย่างน้อย 10-15 เมตร สาหรับการขนส่งท่อ ส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ คาดว่าจะใช้
รถเทรลเลอร์ ข นส่ ง ทั้ ง หมด 15 คั น โดยแต่ ล ะคั น นั้ น สามารถบรรทุ ก ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ได้ คั น ละ 8 ท่ อ น
ใช้ระยะเวลาในการขนส่งท่อจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังพื้นที่เก็บกองท่อ 1 วัน โดยท่อที่เก็บกองไว้ในพื้นที่
เก็บกองท่อจะขนย้ายไปดาเนินการเชื่อมตามจุดก่อสร้างต่างๆ โดยผู้รับเหมาจะใช้รถบรรทุกทาการขนส่ง
ท่อไปยังพื้นที่ก่อสร้างในจานวนที่เหมาะสมกับระยะทางการวางท่อในแต่ละวันเท่านั้น
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สัญลักษณ์
เส้นทางขนส่งท่อและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

รูปที่ 2.7-1 : เส้นทางการขนส่งท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
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ทัง้ นี้ โครงการฯ จะใช้ข้อกาหนดของ ปตท. ในการควบคุมและตรวจสอบให้ บ ริ ษั ท
ผู้รับเหมาปฏิบัติงานตามข้อกาหนดสาหรับการขนย้ายและจัดเก็บท่อส่งก๊าซฯ ดังนี้
1. การขนส่ ง ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งจะต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน
API PR5L1 หรือ API PR 5LW และมาตรฐาน EN1555 ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องเสนอวิธีการขนส่งท่อ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ขนส่ง พร้อมเครื่องป้องกันปลายท่อมาให้โครงการฯ พิจารณาก่อนดาเนินการ
2. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมสิ่งที่จาเป็นสาหรับการรองรับท่อ การเคลื่อนย้ายท่อ และ
การจัดเก็บท่อให้พร้อมสาหรับดาเนินการ
3. บริเวณที่เก็บท่อ ผู้รับเหมาต้องจัดหารถที่จาเป็นสาหรับการเคลื่อนย้ายท่อขึ้น-ลงรถ
การขนส่ง และการเก็บท่อในพื้นที่
4. ผู้รับเหมาจะต้องจัดเก็บท่อในลักษณะที่ได้ตกลงไว้กับโครงการฯ และจะดูแลอย่างดี
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายกับท่อ
5. ผู้รับเหมาต้องเป็นผู้จัดหาไม้รองท่อ และต้องปรับให้ได้ระดับก่อนนาท่อวางลง
โดยต้องแน่ใจว่าการสัมผัสระหว่างท่อกับไม้รองท่อมั่นคง เมื่อวางท่อแล้วเสร็จ จะต้องใช้ลิ่มไม้ปักแนวท่อ
ที่วางเป็นฐาน เพื่อป้องกันการพังทลายของกองท่อ
6. ไม่อนุญาตให้กลิ้งท่อเข้าสู่บริเวณเก็บกองท่อ โดยท่อที่มีความยาวน้อยกว่าจะต้ อง
เก็บไว้ด้านบนของกองท่อ ซึ่งท่อที่มีความยาวน้อย ได้แก่ ท่อที่มีความยาว 3 เมตร หรือสั้นกว่าความยาว
ท่อโดยทั่วไป
7. จัดเตรียมสถานที่ในการทางานให้มีลั กษณะเรียบสม่าเสมอ เพื่อสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ โดยต้องมีขนาดพื้นที่ทเี่ พียงพอและเหมาะสมกับเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และกิจกรรม
ที่ต้องมีการดาเนินการ นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรบนถนนบริเวณใกล้เคียงจะมีป้าย
หรือสัญญาณเตือน เช่น ป้ายห้ามเข้า ป้ายแสดงว่ามีการก่อสร้าง สัญญาณไฟ เป็นต้น
(3) การเรียงท่อ (Stringing)
เมื่ อรถบรรทุ กขนส่ งท่ อมาถึ งพื้ นที่ ก่ อสร้ า ง คนงานจะขนท่ อมาเรี ยง (String) ไว้ ตาม
ขอบแนวเส้นท่อโดยเว้นระยะห่างที่ปลายท่อไว้สาหรับเป็นช่องทางเดินผ่าน ซึ่งท่อแต่ละท่อนจะถูกวางบน
หมอนไม้ที่มีแผ่นรองรับบริเวณตาแหน่งที่จะวางท่อ เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวเคลือบท่อ โดยจานวน
ท่ อ ที่ จ ะขนส่ ง จะขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถในการเชื่อมท่อของวั นนั้ นๆ ในช่วงระหว่ างการเรี ยงจะมี การ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของท่อ ทั้งภายในและภายนอกด้วยสายตาตลอดเวลา และทาความสะอาด รวมทั้ง
กาจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ ออกตามความจาเป็น และในขณะที่ทาการขนท่อลงสู่บริเวณที่จะวางท่อ จะต้อง
ติดตั้งป้ายเตือนเพื่อให้ทราบว่ามีการก่อสร้างข้างหน้า โดยติดตั้งก่อนถึงรถบรรทุกและหลังรถบรรทุกที่จอด
อย่างน้อย 100-150 เมตร
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โครงการฯ กาหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติงานตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดในท้องถิ่น หากจาเป็นต้องมีการใช้
ที่ดินสาธารณะหรือที่ดินเอกชนในการจัดเก็บท่อส่งก๊าซฯ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการ
2. ผู้รับเหมาต้องรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ใช้เก็บ กองท่อส่งก๊าซ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการป้องกันรักษาหน้าดินไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการฯ
(4) การดัดท่อ (Bending)
ในกรณีที่จาเป็นต้องดัดท่อในพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากการเบี่ยงเบนของแนวท่อ หรือการ
หักเลี้ยวไปตามแนวถนนก็ตาม จาเป็นต้องมีการดัดท่อเพื่อให้ท่อเบี่ยงเบนทิศทางไปตามแนวที่ออกแบบ
ซึ่งการดัดท่อในภาคสนาม (Field Bend) จะใช้วิธีการดัดท่อแบบดัดเย็น (Cold Bending) ซึ่งเป็นวิธีการ
ตามมาตรฐานสากล โดยใช้เครื่องมือพิเศษในการดัด
ขั้ นตอนการดั ดจะเริ่ มจากการยึ ดที่ ปลายท่ อข้ างหนึ่ งจากนั้ นใส่ เครื่ องดั ดไปภายในท่ อ
โดยเครื่องดัดจะเคลื่อนตัวไปที่ปลายอีกข้างหนึ่ งเพื่อดัด ท่อให้เบี่ยงไปจากแนวเดิม ตามที่ปรับตั้งไว้ จนได้
ความโค้งตามที่ต้องการ ในขณะทาการดัดต้องป้องกันการเกิดผลกระทบต่อผิวเคลือบท่อให้มากที่สุด และ
เมื่อดัดท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทาการตรวจสอบคุณภาพของสารที่เคลือบผิวท่อทุกครั้งด้วยวิธี Holiday
Test หากพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น ต้องดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที ทั้งนี้ การดัดท่อแบบดัดเย็นจะใช้
ในการดัดท่อที่มีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (หมายเหตุ : การดัดท่อจาก
โรงงานมีรั ศมีความโค้งอยู่ ในช่ว ง 5-40 เท่าของเส้ นผ่ านศูนย์กลางท่อ ต้องใช้กรรมวิธีทางความร้อ น
(Induction Heating Process) ในขณะที่ดัด)
(5) การเชื่อมท่อและการตรวจสอบรอยเชื่อม (Welding and Weld Inspection)
ก่อนที่จะทาการเชื่อมท่อ ท่อที่วางอยู่บนเขตทาง (Right of Way) จะต้องนามาจัดให้อยู่ใน
ตาแหน่งที่ตรงกัน (Line-up) โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า External Line-up Clamp จากนั้นท่อจะถูกเชื่อมต่อกัน
โดยช่างเชื่อมที่ผ่านการทดสอบ เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้รับการยอมรับ (Qualification of Welding
Procedures) เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานที่ได้จากการเชื่อมจะเป็นไปตามมาตรฐาน API RP 1104 ซึ่งวิธีการ
และขั้นตอนในการเชื่อมนี้จะเป็นต้นแบบที่ใช้ในการทดสอบช่างเชื่อมและจะใช้ในงานเชื่อมทั้งหมด หลังจาก
เชื่อมต่อท่อแล้วเสร็จ รอยเชื่อมจะถูกตรวจสอบโดยวิธี ที่ไม่ทาลายสภาพ (Non Destructive Test; NDT)
ประเภท Radiographic Test ด้วยการ X-Ray ท่อด้วยเทคนิคที่เรียกว่า internal X-RAY Crawler Single
Wall Single Image ซึ่ ง จะเป็ น การฉายรั ง สี ผ่ า นท่ อ ท าให้ เ กิ ด ภาพแฝง (Invisible or Latent Image)
บนแผ่นฟิล์ม แล้วทาการตรวจสอบการเชื่อมบนแผ่นฟิล์มโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ของพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2511 เพื่อให้รอยเชื่อม
ไม่มีข้อบกพร่องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ทั้งนี้ โครงการฯ จะกาหนดให้บริษัทรับเหมามีการกั้น
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พื้นที่ในขณะที่ทาการ X-RAY ทีม่ ีระยะห่างจากจุดตรวจสอบประมาณ 20 เมตร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เสี่ยงต่อการสัมผัสรังสี ให้ น้อยที่สุด และไม่ก่อให้ เกิดอันตรายกับบุคคลทั่วไป โดยรอยเชื่อมที่ได้รับ การ
ตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่ผ่านตามมาตรฐานจะถูกแก้ไขและตรวจสอบด้วยวิธี NDT อีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
(6) การเคลือบผิวท่อบริเวณรอยเชื่อม (Field Joint Coating)
รอยเชื่อมผ่านการตรวจสอบโดยวิธี NDT จะไม่มีวัสดุเคลือบผิวติดอยู่ ดังนั้น จึงต้องมีการ
เคลื อ บท่ อ เพื่ อ ป้ อ งกั น สนิ ม และการผุ ก ร่ อ นก่ อนฝั งลงใต้ ดิ น โดยขั้ นตอนการเคลื อบผิ วท่ อจะเริ่ มจาก
การให้ความร้อนเพื่อกาจัดความชื้น จากนั้นทาการเตรียมผิว ท่อให้มีสภาพที่เหมาะสม แล้วทาการเคลือบ
ด้วยวัสดุป้องกันการผุกร่อน จานวน 3 ชั้น คือ Fusion Bonded Epoxy (FBE), Chemically Modified
Polyethylene Copolymer Adhesive และ High-Density High Molecular Weight UV Stabilised
Polyethylene เมื่อเคลือบท่อแล้วเสร็จ จะทาการตรวจสอบความหนาของสารที่เคลือบ รวมถึงตรวจสอบ
รอย Defects ที่อาจเกิดขึ้นและทาการแก้ไขซ่อมแซมทันที
(7) การตรวจสอบสารเคลือบผิวภายนอกท่อ
การตรวจสอบสารเคลือบผิวท่อภายนอกด้วยวิธี Holiday Test เป็นการหาข้อบกพร่อง
ในการเคลือบผิวท่อ (Coating Defect) ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนวางท่อลงในแนวที่ขุดไว้ โดยใช้หลักการจ่าย
กระแสไฟฟ้าความต่างศักดิ์สูง (High Voltage) แบบ Pulse Type คร่อมระหว่างท่อที่มีการเคลื อบผิ ว
(ลักษณะอุปกรณ์ดังรูปที่ 2.7-2) แล้วลากผ่านตลอดแนวเส้นท่อ ในกรณีที่มีความบกพร่องของการเคลือบผิว
ท่อจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือน ผู้ทดสอบจะทาเครื่องหมายลงบริเวณ
จุดดังกล่าวแล้วทาการซ่อมจุดบกพร่อง ก่อนทาการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง แล้ววางท่อที่ผ่านการทดสอบแล้ว
ลงสู่แนวท่อ จากนั้นจะทาการฝังกลบดินปิดหลังท่อ (Backfill) ต่อไป
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 2.7-2 : การตรวจสอบสารเคลือบผิวท่อภายนอกด้วยวิธี Holiday Test
2.7.2

เทคนิควิธีการวางท่อของโครงการฯ
การวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ ของโครงการฯ มี ความยาวของท่ อ รวมประมาณ 1,362 เมตร
โดยเป็นท่อที่อยู่บนดินประมาณ 60 เมตร และเป็นท่อใต้ดินประมาณ 1,302 เมตร
ในส่ วนของการวางท่อใต้ดิน จะใช้ วิธีการวางท่อ 3 รูปแบบ คือ การวางท่อด้ว ยวิธีขุดเปิด
(Open Cut) ความยาวประมาณ 1,181 เมตร วิธีดันลอด (Boring) ความยาวประมาณ 23 เมตร และวิธีเจาะ
ลอด (HDD) ความยาวประมาณ 98 เมตร ส่วนการวางท่อบนดิน จะใช้วิธีการวางท่อบนโครงสร้างรองรับท่อ
(Pipe Support) ดังรูปที่ 2.7-3 และตารางที่ 2.7-1 ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการก่อสร้างวางท่อใต้ดิน และ
วางท่อบนดินในแต่ละวิธีดังนี้
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KP 0+000 – KP 0+003

ระยะทาง
(เมตร)
3

วิธีการก่อสร้าง
/ วางท่อ
Pipe Support

2

KP 0+003 – KP 0+059

56

Open Cut

BV 4.1

3
4

KP 0+059 – KP 0+237
KP 0+237 - KP 0+683

178
446

Open Cut
Open Cut

เขตทางถนนเข้าออก BV 4.1 ของ ปตท.
ถนนเข้าออก BV 4.1 และเขตทางถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5 (ซอบมาบใหญ่-กระเฉท)
ฝั่งซ้ายมุ่งหน้าไปโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

5

KP 0+683 - KP 0+695

12

Boring

ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอบมาบใหญ่-กระเฉท)

ลาดับ

ช่วง

1
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บริเวณพื้นที่ที่วางท่อ

เหตุผลของการเลือกใช้วิธีการก่อสร้าง / วางท่อ

BV 4.1

เป็ น ช่ ว งที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ Sale Tap Valve ของ ปตท.
ที่อยู่บน Pipe Support เหนือจากพื้นดิน 1.25 เมตร ดังนั้น
วิธีการวางท่อของโครงการจะวางบน Pipe Support ก่อนวาง
ลงใต้ดิน
สภาพพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้ น ที่ว่างภายใน BV4.1 และแนวรั้ว
ของ BV4.1 ซึ่งสามารถใช้วิธีการขุดเปิดได้
สภาพพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ว่างสามารถใช้วิธีการขุดเปิดได้
สภาพพื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ เ ป็ น ถนนคอนกรี ต ความกว้ า งประมาณ
6 เมตร ซึ่งไม่ใช่ทางสัญจรหลักของคนในชุมชน และถัดไปเป็น
แนวเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอบมาบใหญ่กระเฉท) ที่สามารถใช้วิธีการขุดเปิดได้
เนื่องจากในพื้นที่ถัดออกไปจากจุด นี้จะเริ่ม มี บ้า นเรือ นที่ พั ก
อาศัย และแนวท่อก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG ที่วางลอดใต้ถนน
ชุมชนหนองคล้ า ซอย 5 (ซอบมาบใหญ่ -กระเฉท) มาวางที่
ฝั่งซ้าย ดังนั้น เพื่อเป็นการเลี่ยงผลกระทบต่อชุมชนและไม่ให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซอุ ต สาหกรรมของ MIG จึ ง จะ
เปลี่ ย นไปวางท่ อ ที่ ฝั่ ง ขวาของถนน แต่ เ นื่ อ งจากถนนชุ ม ชน
หนองคล้า ซอย 5 (ซอบมาบใหญ่-กระเฉท) เป็นถนนที่ใช้ในการ
สัญจรของชุมชน ดังนั้น จึงใช้วิธีการดันลอดเพื่อลดผลกระทบ
ด้านการจราจร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 2.7-1
สรุปวิธีที่ใช้ในการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ในแต่ละช่วง

KP 0+695 - KP 0+793

ระยะทาง
(เมตร)
98

วิธีการก่อสร้าง
/ วางท่อ
HDD

7

KP 0+793 – KP 1+239

446

Open Cut

8

KP 1+239 - KP 1+250

11

Boring

9

KP 1+250 – KP 1+305

55

10

KP 1+305 – KP 1+362

57

ลาดับ

ช่วง

6

รวม

1,362

บริเวณพื้นที่ที่วางท่อ

เหตุผลของการเลือกใช้วิธีการก่อสร้าง / วางท่อ
เนื่องจากตาแหน่งนี้อยู่ห่างจากคลองมาบใหญ่ประมาณ 40-50
เมตร และมีบ่อรับของการดันลอดอยู่แล้ว ดังนั้น จึงสามารถใช้
บ่อนี้เป็นบ่อส่งในการเจาะลอดใต้คลองมาบใหญ่ได้
สภาพพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ว่างสามารถใช้วิธีการขุดเปิดได้

Open Cut

เขตทางถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอบมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งขวามุ่งหน้าไป
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน และคลองมาบใหญ่
เขตทางถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอบมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งขวามุ่งหน้าไป
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
เขตทางถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอบมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งขวามุ่งหน้าไปโรงไฟฟ้า
เอ็กโก โคเจน และรั้วคอนกรีตและถนนภายใน
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
ถนนภายในโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

Pipe Support

ถนนภายในโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน และพื้นที่ MRS



หน้า 2-80



ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

Under Ground =
- Open Cut
- Boring
- HDD
Above Ground =
- Pipe Support

1,302 เมตร
(1,181 เมตร)
(23 เมตร)
(98 เมตร)
60 เมตร
(60 เมตร)

ณ ตาแหน่งนี้เมื่อวางลอดใต้รั้วคอนกรีตของโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจนจะตรงกั บ แนวถนนมุ่ ง หน้ า ไปยั ง MRS ของโรงไฟฟ้ า
ดังนั้น จึงเลือกใช้วิธีการดันลอดใต้รั้วโรงไฟฟ้าเพื่อวางท่อไป
ตามแนวถนนภายในโรงไฟฟ้า
ถนนบริเวณนี้ไม่ได้เป็นถนนทางเข้าออกภายในโรงไฟฟ้าแต่จะ
เป็นเส้น ทางที่ใ ช้ ใ นการเข้ ามา Maintenance ปั๊มสูบน้ าของ
โรงไฟฟ้า ดังนั้น จึงสามารถใช้วิธีการขุดเปิดเพื่อวางท่อได้
เนื่องจากบริเวณที่จะวางท่อในช่วงนี้จะต้องวางเบี่ยงไปทางขวา
เพื่อเข้าสู่ MRS ของโรงไฟฟ้า เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่ พบว่า
การวางท่อแบบขุดเปิดจะมีอุปสรรคจากรางระบายน้าภายใน
โรงไฟฟ้า และแนวรั้วของ MRS ดังนั้น การวางท่อบน Pipe
Support มีความเหมาะสมมากกว่า
-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 2.7-1
สรุปวิธีที่ใช้ในการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ในแต่ละช่วง (ต่อ)

KP 1+305
KP 1+362

KP 0+793

KP 1+250
KP 0+695

KP 1+239

KP 0+683

KP 0+000
KP 0+003

ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
0

50 100
เมตร
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รูปที่ 2.7-3 : รูปแบบการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ในแต่ละช่วง

200

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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สัญลักษณ์
การวางท่อบนดิน (Above Ground)
การวางท่อแบบขุดเปิด (Open Cut)
การวางท่อแบบดันลอด (Boring)
การวางท่อแบบเจาะลอด (HDD)
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
สวนอุตสาหกรรมระยองฯ
แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV
ของ กฟผ.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของปตท.
แนวท่อก๊าซฯ เส้นที่ 5 ของปตท.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.7.2.1

การวางท่อใต้ดินโดยวิธีขุดเปิด (Open Cut)
การวางท่อด้วยใต้ดินวิธีการขุดเปิดหน้าดินเป็นวิธีการวางท่อส่งก๊าซฯ ในพื้นที่ที่มีอุปสรรคน้อย
และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก เช่น พื้นที่รกร้าง พื้นที่เกษตรกรรม หรือชุมชนเบาบาง เป็นต้น
สาหรับกิจกรรมการวางท่อมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
(1)การจัดเตรียมพื้น ที่วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Clearing & Grading) : เตรียมพื้นที่ใ นการ
ทางานให้เรียบสม่าเสมอ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และเครื่องมือไปตามเส้นทางการวางท่อ
(2) การขนย้ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Hauling Pipe) : ท่อที่เก็บกองไว้ในบริเวณกองเก็บท่อ
จะขนย้ายไปดาเนินการเชื่อมตามจุดก่อสร้างต่างๆ โดยรถที่มีอุปกรณ์สาหรับยกท่อโดยเฉพาะ
(3)การเรี ย งท่อ (Stringing Pipe) : นาท่อแต่ล ะท่อนมาเรียงกันไว้ในพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว
โดยต้องวางเรียงท่อในสภาพที่ไม่กีดขวางเส้นทางของกิจกรรมต่างๆ
(4) การขุดร่อง (Trenching) : การขุดร่องจะใช้รถขุด (Backhoe) หรือรถที่ออกแบบสาหรับ
ดาเนินการขุดโดยเฉพาะเพื่อ ขุดร่องที่มีความลึกประมาณ 1.5-3.0 เมตร และมีความกว้างของร่องที่ขุด
ประมาณ 1.0-1.5 เมตร ในพื้นที่ปกติทั่วไป ดังรูปที่ 2.7-4
(5)การนาท่อลงสู่ร่องขุด (Lower-in) : ในขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวัง ความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับวัสดุเคลือบผิวท่อ โดยต้องกาจัดเศษหินหรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายออกจาก
ร่องขุดให้หมดก่อนที่จะนาท่อลงวาง
(6)การกลบท่ อ (Backfilling) : หลั ง จากตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยในกระบวนการต่ า งๆ
เรียบร้อยแล้ว จะมีการกลบท่อด้วยทรายละเอียดหนาประมาณ 0.15 เมตร แล้วกลบหลังท่อด้วยดินเดิม
ที่มีความหนาจากหลังท่อประมาณ 0.15 เมตร จากนั้นวางแผ่นคอนกรีต (Concrete Slap) ปิดทับแล้วใช้
ดินเดิมกลบหนาประมาณ 0.2 เมตร แล้วติดตั้งแถบเตือน (PVC Pipeline Warning Strip) ก่อนกลบทับ
ด้วยดินชั้นบนดังเดิม
(7)การคืน สภาพพื้น ที่ (Re-instatement) : หลั งจากวางท่อแล้ ว เสร็จ พื้นที่ในเขตแนวท่ อ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตทาง และพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราวจะถูกคืนสภาพ เพื่อให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ส่วนเศษ
วัสดุต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้างจะนาออกจากพื้นที่ ทั้งหมด รวมทั้งติดป้ายเตือนและสัญลักษณ์แนวท่อ
ส่งก๊าซฯ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ในการถมดินภายหลังการวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วเสร็จจะไม่สามารถบดอัดดินได้ ดังนั้น เมื่อผ่าน
ไปสักระยะดินบริเวณดังกล่าวจะมีการยุบตัว โครงการฯ จึงมีการกาหนดมาตรการการถมกลบแนววางท่อ
ต้องเกลี่ยดินเดิมไว้บริเวณแนวท่อ และเผื่อการยุบตัวหรือทรุดตัวของดินด้วยการพูนดิน (Crown) บริเวณ
พื้นที่หลังท่อของโครงการฯ ส่วนพื้นที่อื่นๆ เป็นการวางท่อใต้ผิวถนน / พื้นคอนกรีตโดยวิธีการดันลอด
ซึ่งไม่ต้องมีการพูนดิน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 2.7-4 : การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีขุดเปิดหน้าดิน (Open Cut)
การพูนดินของโครงการฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการกีดขวางทิศทางการไหลของน้าฝนไหลนอง
เนื่องจากดินที่พูนจะมีการยุบตัวลงเองตามธรรมชาติ ประกอบกับการตรวจสอบผลการทดสอบดินซึ่งเป็น
ตัวแทนของพื้นที่ดังกล่าว พบว่า ดินในพื้นที่ ก่อสร้างในเขตทางเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งมีสามารถให้น้าซึม
ผ่านได้ดีจึงไม่มีผลกระทบต่อการระบายน้าในพื้นที่
ตัวอย่างผังพื้นที่ก่อสร้างและการจัดวางผังเครื่องหมายจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้วยวิธี
ขุดเปิด (Open Cut) แสดงดังรูปที่ 2.7-5
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2.7-5 : ตัวอย่างการจัดวางเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง/วางท่อด้วยวิธีขุดเปิด (Open Cut)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.7.2.2

การวางท่อใต้ดินด้วยวิธีดันลอด (Boring)
การก่อสร้างแบบดันลอด (Boring) เป็นวิธีที่ใช้สาหรับวางท่อลอดผ่านสิ่งกีดขวางขนาดเล็ก
ที่มีความกว้างไม่มากนัก ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการวางท่อส่งก๊าซฯ เช่น ทางรถไฟ ถนนในซอย และถนน
ชุมชน เป็นต้น การวางท่อจะใช้วิธีที่เรียกว่า Slick Bore หรือ Bore Crossing โดยท่อจะถูกดันลอดผ่านถนน
ทีละท่อนจากบ่อส่งถึงบ่อรับซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ดังรูปที่ 2.7-6
ถนนชุมชน
บ่อส่ง

บ่อรับ

ท่อส่งก๊าซฯ

รูปที่ 2.7-6 : ตัวอย่างการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีดันลอด (Boring)
เนื่องจากท่อที่วางโดยวิธีนี้จะต้องถูกดันผ่านดิน จึงต้องเคลื อบท่อให้มีความหนาเป็น พิเ ศษ
เพื่อไม่ให้ เกิดความเสี ยหายจนถึงเนื้ อเหล็ก ซึ่งการก่อสร้างแบบดันลอดมีวิธีการก่อสร้างใกล้เคียงกับ
การก่อสร้างแบบเจาะลอด (HDD) แต่สามารถวางท่อได้ในช่วงที่สั้นกว่า ความสามารถในการดันลอด
โดยทั่วไปจะจากัดความยาวประมาณ 100 เมตร ขนาดของบ่อรับ-บ่อส่งของวิธีดันลอด ต้องมีความกว้าง
เพียงพอสาหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ส่วนความลึกนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ เช่น พื้นที่เขตทาง
ของกรมทางหลวง กาหนดให้ ความลึ กของหลั งท่ อถึ งผิ ว จราจรไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร หรือพื้นที่ข อง
กรมชลประทาน กาหนดให้ระดับความลึกของหลังท่อต่ากว่าท้องคลองไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร เป็นต้น
การวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะใช้วิธีการก่อสร้างแบบดันลอด จานวน 2 ช่วง คือ ช่วงที่
ลอดใต้ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) และช่วงที่ลอดใต้ รั้วของโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน ซึ่งมีขนาดของบ่อรับบ่อส่งดังนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.7-2
สรุปขนาดของบ่อรับ-บ่อส่งของการวางท่อด้วยวิธีดันลอด (Boring) ของโครงการฯ
ขนาดบ่อ
หมายเหตุ
(ก x ย x ล)
1. ช่วงที่ลอดใต้ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
2.5 x 3.0 x 4.0 เมตร
- บ่อส่ง (Entry Point)
2.5 x 6.0 x 4.0 เมตร
ใช้เป็นบ่อส่งสาหรับวิธีการเจาะลอด (HDD)
- บ่อรับ (Exist Ponit)
2. ช่วงที่ลอดใต้รั้วของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
2.5 x 3.0 x 4.0 เมตร
- บ่อส่ง (Entry Point)
2.5 x 6.0 x 4.0 เมตร
- บ่อรับ (Exist Ponit)
ช่วงที่วางท่อด้วยวิธีดันลอด

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

ขั้นตอนในการก่อสร้างวางท่อแบบดันลอด (Boring) สามารถสรุปได้ ดังนี้
(1) สารวจตรวจสอบตาแหน่ง และความลึกของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บริเวณที่จะมีการ
ดันลอด
(2) จัดเตรียมพื้นที่สาหรับ การก่อสร้างแล้วฝังตอก Sheet Pile ตามแนวเส้นรอบรูปของบ่อ
ที่จะขุดด้วย U-Shape Sheet Pile และทาการค้ายันตามระดับที่ได้ออกแบบไว้
(3) ขุดบ่อรับ (Receiving Pit) และบ่อส่ง (Drilling Pit/Jacking Pit) จนถึงระดับที่กาหนด
โดยจัดให้มีรถบรรทุกดินจอดรอเพื่อรับดินจากการขุด และนาไปทิ้งในสถานที่ที่เหมาะสมโดยทันที
(4) ติดตั้งเครื่องดันท่อลอดในบ่อส่ง แล้วทาการดันท่อส่งก๊าซฯ จากบ่อส่งจนถึงบ่อรับ
(5) ทาการเชื่อมท่อส่งก๊าซฯ เข้าด้วยกัน แล้วทาการทดสอบรอยเชื่อม
(6) เมื่อการเชื่อมท่อได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด ทาการถมดินกลับโดยนาดินชั้นล่างถมกลับลงไป
ก่อน แล้วนาหน้าดินถมกลับในขั้นตอนสุดท้าย จากนั้นทาการรื้อถอน Sheet Pile ออก ปรับสภาพพื้นที่
และติดตั้งป้ายเตือนแนวท่อต่อไป
ซึ่งตาแหน่งของบ่อรับ-บ่อส่งของโครงการฯ แสดงดังตารางที่ 2.7-3 และรูปที่ 2.7-7 โดยสภาพ
ปั จ จุ บั น ของพื้ น ที่ ที่ จ ะเป็ น บ่ อรั บ -บ่ อส่ ง และรายละเอี ย ดของบ่ อ รั บ -บ่ อส่ ง ของโครงการฯ แสดงดั ง
รูปที่ 2.7-8 และ รูปที่ 2.7-9 ตามลาดับ
ทั้งนี้ บ่อรับ-บ่อส่งของโครงการฯ จะล้อมรอบโดย Barrier เพื่อกั้นเป็นระยะปลอดภัยส าหรับ
วางเครื่องจักรอุปกรณ์ และไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ รวมทั้ง มีการวางป้ายสัญญาณการจราจรเพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านการจราจรที่อาจเกิดขึ้น โดยตัวอย่างของการกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการจราจร
แสดงดังรูปที่ 2.7-10 และ รูปที่ 2.7-11
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ตารางที่ 2.7-3
ตาแหน่งบ่อรับ-บ่อส่งของการวางท่อด้วยวิธีดันลอด (Boring) ของโครงการฯ
รายการ
1. บ่อรับ-บ่อส่งของการดันลอดใต้
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
2. บ่อรับ-บ่อส่งของการดันลอดใต้
รั้วโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนฯ

ตาแหน่ง KP

พิกัด UTM

บ่อส่ง
KP 0+683

บ่อรับ
KP 0+695

บ่อส่ง
1415109.82 N
739138.05 E

บ่อรับ
1415120.23 N
739144.02 E

KP 1+239

KP 1+250

1415170.47 N
738642.22 E

1415180.63 N
738646.94 E

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564
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รูปที่ 2.7-7 : ตาแหน่งบ่อรับ-บ่อส่งของโครงการฯ

สัญลักษณ์
การวางท่อบนดิน (Above Ground)
การวางท่อแบบขุดเปิด (Open Cut)
การวางท่อแบบดันลอด (Boring)
การวางท่อแบบเจาะลอด (HDD)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1

26-10-64

26-10-64

บ่อส่ง (ดันลอด)

2
บ่อรับ (ดันลอด) / บ่อส่ง (เจาะลอด)
เจาะลอด

3.0 ม.

2.5 ม.

2.5 ม.

ดันลอด
ขุดเปิด

6.0 ม.

บ่อส่งในการดันลอดใต้ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)

บ่อรับในการดันลอดใต้ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
ซึ่งจะเป็นบ่อส่งในการเจาะลอดใต้คลองมาบใหญ่

26-10-64

3
เจาะลอด

บ่อรับ (เจาะลอด)

3.0 ม.

ขุดเปิด

2.5 ม.

บ่อรับในการเจาะลอดใต้คลองมาบใหญ่

4

26-10-64

26-10-64

5

บ่อรับ

บ่อส่ง
ขุดเปิด
ดันลอด

ดันลอด
6.0 ม.

2.5 ม.
3.0 ม.
2.5 ม.

ขุดเปิด
บ่อส่งในการดันลอดใต้รั้วโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

บ่อรับในการดันลอดใต้รั้วโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

รูปที่ 2.7-8 : สภาพปัจจุบันของบ่อรับ-บ่อส่งของโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รูปที่ 2.7-9 : ตัวอย่างการดันลอด (Boring) ในช่วงลอดใต้ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) KP 0+683 – KP 0+695
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รูปที่ 2.7-10 : ตัวอย่างการจัดวางเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง/วางท่อด้วยวิธีการดันลอด (Boring) ณ ช่วงที่วางท่อลอดใต้ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64350_บทที่ 2 (SEC 2) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รูปที่ 2.7-11 : ตัวอย่างการจัดวางเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง/วางท่อด้วยวิธี การดันลอด (Boring) ณ ช่วงที่วางท่อลอดใต้รั้วของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.7.2.3

การวางท่อใต้ดินด้วยวิธีเจาะลอด (Horizontal Directional Drilling : HDD)
การเจาะลอดจะใช้ เ ครื่ อ งมื อ พิ เ ศษที่ เ รี ย กว่ า Horizontal Directional Drilling Machine
หรือเรียกว่า Horizontal Directional Drilling (HDD) การเจาะลอดด้วยวิธีนี้เป็นการก่อสร้างที่ไม่ส่งผล
ต่อบริเวณพื้นที่ที่แนวท่อผ่าน เนื่องจากไม่มีการเปิดหน้าดิน ไม่รบกวนท้องน้า และไม่กีดขวางการจราจร
สาหรับการเลือกใช้วิธีการก่อสร้างแบบเจาะลอด สามารถใช้กับพื้นที่ที่ต้องการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เช่น ผลกระทบต่อการจราจรบนถนนที่มีการจราจรคับคั่ง ผลกระทบต่อคุณภาพน้าและนิเวศวิทยาทางน้า
เช่น คลองขนาดใหญ่ แม่น้า ที่มีปริมาณน้ามากและมีน้าตลอดทั้งปี ซึ่งถ้าใช้วิธีขุดเปิดอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างมาก
การเจาะลอดต้องมีการกาหนดจุดที่เป็นทางเข้า-ออกของท่อให้แน่นอนก่อนดาเนินการก่อสร้าง
และต้องมีพื้นที่ว่างพอที่จะเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ รวมทั้งต้องมีระยะที่เหมาะสมต่อการโค้งของท่อ สาหรับการ
พิจารณาที่ตั้งของบ่อส่ง (Entry Point) และบ่อรับ (Exit Point) ต้องมีพื้นที่ในการวางเครื่องจักร วัสดุ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเจาะลอด โดยฝั่งบ่อส่งจะเป็นที่ตั้งของเครื่องเจาะ ซึ่งต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้าและ
พื้นที่ชุมชน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความราคาญจากเสียงของเครื่องจักร เนื่องจากการเจาะนั้นจะต้องทางาน
อย่างต่อเนื่องจนกว่างานเจาะลอดจะแล้วเสร็จ
การวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะใช้วิธีการก่อสร้างแบบเจาะลอด จานวน 1 จุด คือ บริเวณที่
วางท่อลอดผ่านคลองมาบใหญ่ ประมาณ KP 0+695 ถึง KP 0+793 (รูปที่ 2.7-12) ซึ่งมีสภาพปัจจุบัน
ดังภาพที่ 2.7-1 โดยสามารถสรุปขั้นตอนการวางท่อแบบเจาะลอดได้ดังนี้

ภาพที่ 2.7-1 : จุดที่มีการวางท่อส่งก๊าซฯ ลอดผ่านคลองมาบใหญ่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รูปที่ 2.7-12 : ตัวอย่างวิธีการเจาะลอด (HDD) ลอดผ่านคลองมาบใหญ่ (KP 0+695 ถึง KP 0+793)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(1) การเตรียมงานสาหรับวางท่อ : ในการเตรียมงานสาหรับวางท่อด้วยวิธีเจาะลอด (HDD)
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1.1) สารวจตรวจสอบตาแหน่ง และความลึกของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บริเวณที่จะ
มีการเจาะลอด
(1.2) จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ส าหรั บ การก่ อ สร้ า งบ่ อ รั บ ที่ อ ยู่ ฝั่ ง ตรงข้ า มกั บ คลองมาบใหญ่
ขนาดกว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 2.5 x 3.0 x 4.0 เมตร โดยการตอก Sheet Pile ตามแนวเส้นรอบรูป
ของบ่อที่จะขุดด้วย U-Shape Sheet Pile และทาการค้ายันตามระดับที่ได้ออกแบบไว้ ส่วนบ่อส่งจะใช้
บ่อเดียวกับบ่อรับของการวางท่อโดยวิธีดันลอดในช่วงลอดใต้ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่กระเฉท) ที่มีขนาดกว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 2.5 x 6.0 x 4.0 เมตร โดยตาแหน่งบ่อรับ-บ่อส่งของการวาง
ท่อแบบเจาะลอดแสดงดังตารางที่ 2.7-4 และรูปที่ 2.7-13
ตารางที่ 2.7-4
ตาแหน่งบ่อรับ-บ่อส่งของการวางท่อแบบเจาะลอด (HDD) ของโครงการฯ
รายการ
1. บ่อรับ-บ่อส่งของการเจาะลอด
ใต้คลองมาบใหญ่

ตาแหน่ง KP
บ่อส่ง
KP 0+695

บ่อรับ
KP 0+793

พิกัด UTM
บ่อส่ง
1415120.23 N
739144.02 E

บ่อรับ
1415150.34 N
739078.29 E

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

(1.3) ขุดบ่ อรั บ จนถึงระดับที่กาหนด โดยจัดให้ มีรถบรรทุกดินจอดรอเพื่อรับดินจาก
การขุด และนาไปถมในสถานที่ที่เหมาะสม
(1.4) ล้ อ มรอบบ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง โดย Barrier เพื่ อ กั้ น พื้ น ที่ ที่ มี ร ะยะปลอดภั ย ส าหรั บ
วางเครื่องจักรอุปกรณ์สาหรับเจาะลอดและให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร โดยรายละเอียดของการกั้น
พื้นที่เพือ่ ป้องกันผลกระทบด้านการจราจรแสดงดังรูปที่ 2.7-13
(1.5) ติดตั้งเครื่องเจาะในบ่อส่งและมีการวางองศาในการเจาะที่ถูกต้อง
(1.6) ทดสอบการรั่ วซึ มเบื้ องต้ นของท่ อโดยใช้ วิ ธี Pre-hydrostatic Testing จากนั้ น
ทาการตรวจสอบสารเคลือบท่อเพื่อให้ท่อที่จะวางอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
(2) การขุดเจาะเพื่อวางท่อ : ขั้นตอนนี้จะเริ่มจาก
(2.1) การดันและหมุนหัวเจาะ (Drilling Bit) ตามองศาที่วางไว้ พร้อมฉีดน้าที่ผสมกับ
โคลนโซเดียมเบนโทไนท์ด้วยแรงดันสูง เพื่อเคลือบช่องดินที่เจาะไม่ให้ทรุดตัว ง่าย และพยุงโครงสร้างดิน
บริเวณเจาะลอดไม่ให้พังทลาย
(2.2) ต่อก้านเจาะท่อนต่อไปจนหัวเจาะโผล่ทะลุอีกด้านหนึ่ง
(2.3) ถอดหัวเจาะแล้วติดตั้งหัวคว้านเพื่อขยายช่องเจาะ แล้วดันกลับมาตามแนวเจาะ
โดยท่อจะถูกดึงมาพร้อมกับหัวคว้าน เมื่อหัวคว้านกลับขึ้นมาท่อก็จะถูกวางไว้ในช่องที่คว้านไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยรายละเอียดขั้นตอนในการวางท่อแบบเจาะลอด (HDD) แสดงได้ดงั รูปที่ 2.7-14
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รูปที่ 2.7-13 : ตัวอย่างการจัดวางเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่วางท่อด้วยวิธีการเจาะลอด (HDD) ณ ช่วงที่วางท่อลอดใต้คลองมาบใหญ่
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 2.7-14 : การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธี Horizontal Directional Drill (HDD)
(3) การเชื่อมต่ อท่อและการปรั บสภาพพื้น ที่ : หลั งจากท่อถูกดึงกลั บมาอยู่ในตาแหน่ ง
ที่ต้องการแล้ว ที่จุดเข้า-ออก (Entry and Exit Point) ท่อส่งก๊าซฯ จะถูกเชื่อมต่อ (Tie-in) เข้ากับท่อส่วน
อื่นๆ จากนั้นจะตรวจสอบท่อตามข้อกาหนดของ ปตท. แล้วทาการคืนสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ส่วนโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือจากการก่อสร้างจะถูกนาไปจัดการอย่างเหมาะสม เช่น นาไปผสมกับ
วัสดุธรรมชาติ (ขี้เลื่อย เศษหญ้า ) เพื่อเพิ่มอินทรีย์สาร ก่อนนาไปใช้ปรับถมพื้นที่ หรือผสมกับหน้าดิน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างต่อไป
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สาหรับสารเบนโทไนท์ที่โครงการเลือกใช้ คือ โซเดียมเบนโทไนท์ ที่ระบุใน The Condensed
Chemical Dictionary Ninth Edition (1977) เป็นสารที่ทาจากดินธรรมชาติ ซึ่ง EPA เสนอแนะให้ ใช้
เป็น Pond Sealant ได้ ปัจจุบันมีการนามาใช้ในการเจาะต่างๆ โดยใช้ผสมกับน้าเพื่อช่วยหล่อลื่นหัวเจาะ
ในการเจาะบาดาลหรือการเจาะบ่อน้ามัน เป็นต้น ทั้งนี้ในกระบวนการเจาะลอดของโครงการฯ จะผสม
โซเดียมเบนโทไนท์ให้เพียงพอสาหรับการเจาะแต่ละครั้ง ทาให้มีโซเดียมเบนโทไนท์เหลือออกมาจากช่อง
เจาะไม่มาก โดยปริมาณของโซเดียมเบนโทไนท์ที่ใช้ในการเจาะจะขึ้นอยู่กับขนาดหัวคว้าน (Reamer)
ขนาดของท่อ และระยะทางในการเจาะลอด ซึ่ง จะมีการวางท่อแบบเจาะลอดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
และระยะทางในการเจาะลอดประมาณ 98 เมตร
โดยสามารถคานวณปริมาณของโซเดียมเบนโทไนท์ที่ใช้ได้ดังนี้

[( d12  (d22 )]xL
ปริมาณของโซเดียมเบนโทไนท์ =
4
โดยที่ π =3.14
d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวคว้านที่ใช้ (หมายเหตุ : เนื่องจากท่อ
มีขนาดเล็ก HDD Rig จะใช้ Reamer ขนาด 1.5 เท่าของขนาด
ท่อที่จะวาง ดังนั้น หัวคว้านจะมีขนาด 8 นิ้ว x 1.5 = 12 นิ้ว
หรือ 0.3048 เมตร)
d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 8 นิ้ว (0.2032 เมตร)
L = ระยะทางที่ใช้เจาะลอด (98 เมตร)
ดังนั้น ปริมาณโซเดียมเบนโทไนท์ที่ใช้เจาะลอด
= 3.14 x ((0.30482)-(0.20322)) x 98
4
= 3.97 ลูกบาศก์เมตร
โดยอัตราส่วนการผสมผงโซเดียมเบนโทไนท์ที่มีการคิดการขยายตัวเมื่ออยู่ในสถานะของ
สารละลาย คือ 20 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของสารละลายโซเดียมเบนโทไนต์ที่ต้องการใช้ในการเจาะ
ลอด (HDD) ซึ่งจากการคานวณปริมาณโซเดียมเบนโทไนท์ที่ใช้เจาะลอดของโครงการฯ มีค่าประมาณ
3.97 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น คิดเป็นปริมาณผงโซเดียมเบนโทไนท์ที่ต้องใช้เท่ากับ 79.4 กิโลกรัม ซึ่งสัดส่วน
การใช้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และคาแนะนาของผู้ผลิตแต่ละราย
อย่างไรก็ตาม การทางานในพื้นที่จริง โครงการฯ กาหนดให้มีการผสมโซเดียมเบนโทไนท์
ให้มีปริมาณพอดีกับที่จะใช้ เพื่อให้มีโคลนโซเดียมเบนโทไนท์เหลือทิ้งน้อยที่สุด กรณีที่มีโคลนโซเดียม
เบนโทไนท์เหลือจากการเจาะลอดจะถูกนาไปจัดการอย่างเหมาะสม เช่น นาไปผสมกับวัสดุธรรมชาติ
(ขี้เลื่อย เศษหญ้า) เพื่อเพิ่มอินทรีย์สาร ก่อนนาไปใช้ปรับถมพื้นที่หรือผสมกับหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างต่อไป
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หน้า 2-98

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

นอกจากนี้ โครงการฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากผงโซเดียมเบนโทไนท์
ส าหรั บ ผู้ ที่ใช้งาน หรื อปฏิบั ติงานอยู่ ในพื้นที่ใกล้ เคียง เนื่องจากโซเดียมเบนโทไนท์ที่ใช้ในโครงการฯ
มีลั กษณะเป็ น ผงคล้ ายฝุ่น จึงกาหนดวิธีการป้องกันอันตรายสาหรับผู้ใช้งานในขณะที่ผ สมผงโซเดียม
เบนโทไนท์ ได้แก่ ต้องมีการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น สวมแว่นตาป้องกันฝุ่น และถุงมือ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสฝุ่นโดยตรง สาหรับการปฐมพยาบาลกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีการสัมผัสผงโซเดียมเบนโทไนท์ มีวิธีการดังนี้

กรณีที่สูดเข้าปอด ให้นาตัวออกจากบริเวณที่มีฝุ่นทันที

กรณีที่มีการสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้าเพื่อเอาฝุ่นออกจากบริเวณ
ที่สัมผัส

กรณีที่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้าสะอาดจานวนมาก

กรณีที่เข้าปาก ให้บ้วนปากด้วยน้าหลายๆ ครั้ง
โดยเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของโซเดียมเบนโทไนท์ (SDS) ที่ใช้ในโครงการฯ แสดง
ดังภาคผนวก 2ค
2.7.2.4

การวางท่อบนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)

เป็นการวางท่อภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนบริเวณ KP 1+305 ถึง KP 1+362 จะเป็น
การวางบนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support) ที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมสาหรับใช้ในการวางท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ ตาแหน่งดัง ภาพที่ 2.7-2 ซึ่งท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะวางขนานกับแนวท่อระบบ
สาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จานวน 9 ท่อ ที่วางบน Pipe Rack ความกว้าง
ประมาณ 3 เมตร ประกอบด้วย
- แนวท่อน้า Sevice Water เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
- ท่อ Station Airเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
- ท่อ Control Air เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
- ท่อน้าเสีย เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
- ท่อ Condensate เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
- ท่อน้าใช้ (Raw Water Supply) เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จานวน 2 ท่อ
- ท่อน้าดับเพลิง เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว
- ท่อไอน้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ซึ่งแนวท่อของโครงการฯ จะวางอยู่ด้านในที่ใกล้ กับบ่อเก็บน้าของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
ห่างจาก Pipe Rack เดิมประมาณ 0.7 เมตร โดยวางอยู่บน Pipe Support จานวน 12 จุด ประกอบด้วย
- Pipe Support แบบ String Hanger (PS-04)
จานวน 1 จุด
(หมายเหตุ : เป็นจุดแรกที่วางบน Pipe Support)
- Pipe Support แบบ Stand Alone (PS-06)
จานวน 8 จุด
- Pipe Support แบบ Clamp Shoes Type A (PS-01)
จานวน 2 จุด
- Pipe Support แบบ Clamp Shoes Type B (PS-02)
จานวน 1 จุด
โดยมีลักษณะรายละเอียดแนวท่อส่งก๊าซฯ และลักษณะการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
แสดงดังรูปที่ 2.7-15

Above Ground Ø 8”

ภาพที่ 2.7-2 : แนวการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บน Pipe Support
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2.7-15 : แนวการวางท่อส่งก๊าซฯ และลักษณะการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2.7-15 : แนวการวางท่อส่งก๊าซฯ และลักษณะการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support) (ต่อ)
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 2.7-15: แนวการวางท่อส่งก๊าซฯ และลักษณะการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ บนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support) (ต่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด



การประเมินความสามารถของ Pipe Support ในการรับน้าหนักท่อส่งก๊าซฯ ของ

โครงการฯ
ในการค านวณและออกแบบโครงสร้ า งรองรั บ ท่ อ (Pipe Support) ได้ พิ จ ารณา
ความสามารถในการรองรับท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ทั้งในกรณีที่มีการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วย
วิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) ที่มีการบรรจุน้าจนเต็มท่อ และกรณีที่มีการส่ งจ่ายก๊าซธรรมชาติ
ตามปกติ โดยใช้ Software ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในการคานวณ โดยตัวแปรสาคัญที่ใช้ในการ
คานวณ ประกอบด้วย ค่าน้าหนักของโครงสร้างรองรับท่อ (Dead Load) ค่าน้าหนักของท่อและสิ่งที่วาง
บนโครงสร้างรองรับท่อ (Live Load) ค่า Earth Pressure ค่า Water Pressure ค่าน้าหนักของแรงลมที่เข้า
ปะทะในแนวตั้งฉากกับพื้นระดับ (Wind Load) และค่า Seismic Load เป็นต้น
ซึ่งบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได้พิจารณา
เลือกค่าการออกแบบของตัวแปรต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อการ
ก่อสร้างและการใช้งาน และให้สามารถรองรับเหตุการณ์กรณีที่เกิดแผ่นดินไหวได้ ซึ่งจากการคานวน พบว่า
โครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support) ของโครงการฯ สามารถรองรับน้าหนักท่อส่งก๊าซฯ ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด รายละเอียดการคานวณแสดงดังภาคผนวก 2ง


ระยะห่างระหว่างท่อบนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติใกล้กับท่อระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ จาเป็นต้องมีการกาหนด
ระยะห่างของท่อเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบารุงรักษา การซ่อมแซม การเชื่อมต่อ หรือ การทาสี
บริเวณแนวท่อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติงานในระหว่างการก่อสร้างและ
ดาเนินการ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อท่อเส้นอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
สาหรับระยะห่างระหว่างท่อส่งก๊าซของโครงการกับท่ออื่นบนชั้นวางท่อ (Pipe Rack)
ตามมาตรฐาน ASME B31.3 Process Piping ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้สาหรับการออกแบบเพื่อวางท่อบน
Pipe Rack กาหนดระยะห่างให้เป็นไปตามการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งไม่ได้ระบุระยะห่างระหว่างท่อ
ไว้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะไว้ว่าระยะห่างนั้นจะต้องเพียงพอสาหรับการตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบ ารุ ง รั ก ษาระบบท่ อ ดั ง นั้ น โครงการจึ ง ได้ ก าหนดระยะห่ า งระหว่ า งผิ ว ท่ อ ถึ ง ผิ ว ท่ อ ให้ มี ร ะยะ
ไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร ตามค่ากาหนดของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งระยะห่างของท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด รายละเอียดดังตารางที่ 2.7-5
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
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ตารางที่ 2.7-5
ระยะห่างของท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ และท่อระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
ระยะห่างจากท่อของโครงการฯ
ตาแหน่ง
ตัดขวาง
A-A

B-B

C-C

D-D

-

ท่อ

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
(นิ้ว)

ระยะห่างในแนวดิ่ง
(เมตร)

ระยะห่างในแนวราบ
(เมตร)

แนวท่อน้า Sevice Water
ท่อ Station Air
ท่อ Control Air
ท่อน้าเสีย
ท่อ Condensate
ท่อ Raw Water Supply
ท่อ Raw Water Supply
ท่อน้าดับเพลิง
ท่อไอน้า
แนวท่อน้า Sevice Water
ท่อ Station Air
ท่อ Control Air
ท่อน้าเสีย
ท่อ Condensate
ท่อ Raw Water Supply
ท่อ Raw Water Supply
ท่อไอน้า
แนวท่อน้า Sevice Water
ท่อ Station Air
ท่อ Control Air
ท่อน้าเสีย
ท่อ Condensate
ท่อ Raw Water Supply
ท่อ Raw Water Supply
ท่อไอน้า
แนวท่อน้า Sevice Water
ท่อ Station Air
ท่อ Control Air
ท่อน้าเสีย
ท่อ Condensate
ท่อ Raw Water Supply
ท่อ Raw Water Supply
ท่อน้าดับเพลิง
ท่อไอน้า

1
1
1
3
3
8
8
12
16
1
1
1
3
3
8
8
16
1
1
1
3
3
8
8
16
1
1
1
3
3
8
8
12
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0.59
0.85
0.85
0.85
0.82
0.82
0.69
0.69
0.25
0
0
0
0
0
0
0
0.59
0
0
0
0
0.31
1.29
0
1.29
0

0.71
0.83
0.95
1.09
1.28
1.60
1.94
2.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.71
0.83
0.95
1.09
1.28
1.60
1.94
0
0.78
0.90
1.02
1.16
1.35
1.68
2.02
2.37
2.94

เทียบกับค่า
กาหนดของ
ปตท.
(ไม่น้อยกว่า
0.3 เมตร)



































หมายเหตุ : อ้างอิงรูปตัดในรูปที่ 2.7-15
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564
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2.8

การทดสอบระบบท่อก่อนใช้งาน

2.8.1

วิธีการที่ใช้ในการทดสอบ
ในการทดสอบท่อส่งก๊าซฯ ด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา
หลั กๆ คือ ช่ว งการทดสอบการก่อสร้ างด้ว ยการเจาะลอด (Pre-test for HDD Portion) และช่ว งการ
ทดสอบการรั่วไหลของท่อ เมื่อวางท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว (Hydro-test Whole Line) ซึ่งมีอัตราการใช้น้า
ในแต่ละช่วงดังต่อไปนี้

Pre-cleaning and Pre-test for HDD Portion : เป็นการใช้น้าทดสอบส่ วนที่เ ป็น
การก่อสร้างด้วยการเจาะลอด (HDD) ก่อนทาการดึงท่อลงใต้ดิน เพื่อให้แน่ใจว่าท่อมีความสมบูรณ์ก่อน
การดึง มีปริมาณน้าใช้ประมาณ 3.18 ลูกบาศก์เมตร

Hydro-test Whole Line : เป็ น การใช้ น้ าทดสอบท่ อ ทั้ ง ระบบในขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย
มีปริมาณน้าใช้ประมาณ 44.19 ลูกบาศก์เมตร จะแบ่งช่วงการทดสอบการรั่วไหลของท่อออกเป็น 2 ช่วง คือ
- ช่วงที่ 1 : เริ่ ม จากสถานีควบคุมความก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. บริเวณ
KP 0+000 จนถึง บริ เวณ KP 0+695 ก่อนเจาะลอดใต้คลองมาบใหญ่ ความยาวประมาณ 695 เมตร
มีปริมาณการใช้น้าประมาณ 22.55 ลูกบาศก์เมตร
- ช่วงที่ 2 : เริ่มจากจุดเริ่มต้นของการเจาะลอดใต้คลองมาบใหญ่บริเวณ KP 0+695
จนถึ ง สถานี MRS ของโรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน บริ เ วณ KP 1+362 มี ร ะยะทางประมาณ 667 เมตร
มีปริมาณการใช้น้าประมาณ 21.64 ลูกบาศก์เมตร
2.8.2

แหล่งน้าที่ใช้ในการทดสอบ
น้าใช้ในการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) เป็นน้าประปา
สะอาดทีไ่ ม่มีการเติมสารเคมีใดๆ เพิ่มเติม โดยจะรับจากสถานีผลิตน้ามาบข่า ของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านฉาง ขนส่งโดยรถบรรทุกน้ามายังพื้นที่โครงการฯ เพื่อใช้ในการทดสอบท่อต่อไป โดยหนังสือ
รับรองความสามารถในการส่งจ่ายน้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางเพื่อใช้ในการล้างท่อ
และทดสอบการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ แสดงดังภาคผนวก 1ค
2.8.3

ขั้นตอนในการทดสอบ
การทดสอบการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซฯ ด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ (ตัวอย่างดังรูปที่ 2.8-1)
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ภาพตัวอย่าง

วิธีการ
เชื่อมปิดปากท่อและติดตั้งประตูน้าที่บริเวณ
ปลายท่อทั้ง 2 ด้าน โดยด้านหนึ่งจะเชื่อม
ต่อกับปั๊มและมีการติดตั้ง Pressure Gauge
เพื่อปั๊มน้าจากรถบรรทุกน้าเข้าสู่ท่อพร้อม
แสดงค่าความดันภายในท่อตลอดช่วงการ
ทดสอบ

ดาเนินจ่ายน้าในด้านที่ต่อกับปั๊มจนน้าเต็ม
ท่อ จากนั้นจะค่อยๆ เพิ่มความดันภายใน
ท่ออย่างช้าๆ เพื่อให้ท่อสามารถขยายตัว
และเคลื่ อ นปรั บ ตั ว ตามแรงดั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จนกระทั้งความดันภายในท่อมีค่าประมาณ
1.5 เท่าของค่าความดันใช้งานสูงสุด (MAOP)

เมื่อครบตามระยะเวลาที่กาหนดแล้วพบว่า
ความดันในท่อไม่ลดลงหรือไม่พบการรั่วซึม
ของน้ า บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาจะเก็ บ ตั ว อย่ า ง
เพื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ าในท่ อ กรณี ที่ มี
คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดจะมี ก าร
ระบายน้าออกจากท่อลงสู่คลองมาบใหญ่
โดยใช้ อ ากาศอั ด (Compress Air) ไล่ น้า
เพื่อทาให้ท่อแห้ง
แต่ในกรณีที่คุณภาพน้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด บริษัทผู้รับเหมาจะมี
การใช้อากาศอัด (Compress Air) ในการ
ระบายน้าออกจากท่อเข้าสู่รถบรรทุกน้าที่
จั ด เตรี ย มไว้ เ พื่ อ ส่ ง ให้ บ ริ ษั ท รั บ ก าจั ด ที่
ได้รับอนุญาตจากทางราชการนาไปกาจัด
ด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป
อ้างอิงจาก Atlantic Coast Pipeline, https://www.youtube.com/channel/UC1Cficptfjb2iqgeWAKOoeA

รูปที่ 2.8-1 : ตัวอย่างการทดสอบการรั่วไหลของท่อและการจัดการน้าทิ้งจากการทดสอบท่อ
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(1) เชื่อมปิดปากท่อและติดตั้งประตูน้าที่บริเวณปลายท่อทั้ง 2 ด้าน โดยด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อ
กับปั๊มและมีการติดตั้ง Pressure Gauge เพื่อปั๊มน้าจากรถบรรทุกน้าเข้าสู่ ท่อพร้อมแสดงค่าความดัน
ภายในท่อตลอดช่วงการทดสอบ
(2) จ่ายน้าในด้านที่ต่อกับปั๊มจนน้าเต็มท่อ จากนั้นจะค่อยๆ เพิ่มความดันภายในท่อด้วย
อัตราการเพิ่ม 1 บาร์ต่อนาที เพื่อให้ท่อสามารถขยายตัวและเคลื่อนปรับตัวตามแรงดันที่เกิดขึ้น จนกระทั่ง
ความดันภายในท่อถึงจุดที่กาหนดไว้ โดยการเพิ่มความดันจะเพิ่มเป็นแบบขั้นบันได คือ ขั้นที่หนึ่งเพิ่ม
ความดันจากค่าเริ่มต้นของการทดสอบ (ที่ประมาณ 2-3 บาร์) ไปที่ความดัน 0.75 เท่าของค่าความดัน
ใช้งานสูงสุด (MAOP) ตามมาตรฐาน ASME B31.8 (Latest Edition) ปล่อยให้การทดสอบอยู่ในสภาวะนี้
8 ชั่วโมง โดยจะมีการบันทึกค่าอุณหภูมิและความดันตลอดช่วงการทดสอบ ขั้นที่สองเพิ่มความดันจาก
0.75 เท่าของ MAOP ไปที่ 1.50 เท่าของ MAOP ปล่อยให้การทดสอบอยู่ในสภาวะนี้ 2 ชั่วโมง จดบันทึก
ค่าอุณหภูมิและความดันเช่นเดิม ขั้นที่สามจะเป็นการลดความดันโดยจะลดความดันจาก 1.5 เท่าของ
MAOP ลงมาที่ 1 เท่าของ MAOP ปล่อยให้การทดสอบอยู่ในสภาวะนี้ 24 ชั่วโมง จดบันทึกค่าอุณหภูมิ
และความดันเช่น เดิม จากขั้นตอนในการทดสอบที่กล่าวมาข้ างต้น ในการทดสอบด้วยวิธีทางชลสถิต
(Hydrostatic Test) อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เพิ่มแรงดันน้าจะเดินเครื่องเพื่อเพิ่มแรงดันน้า เมื่อถึงค่าที่กาหนด
ในแต่ละขั้นอุปกรณ์จะหยุดทางาน ซึ่งแต่ละช่วงของการทดสอบ อุปกรณ์เพิ่มแรงดันจะเดินเครื่องเป็นเวลา
ประมาณ 2.5 ชั่วโมงเท่านั้น
(3) เมื่อครบตามระยะเวลาที่กาหนดแล้วพบว่า ความดันภายในท่อลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
หรือมีการรั่วซึมของน้าบริเวณผิวหรือแนวเชื่อมของท่อ บริษัทผู้รับเหมาจะดาเนินการหาตาแหน่งที่เกิดการ
รั่วและซ่อมแซมทันที จากนั้นให้ทาการทดสอบด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) อีกครั้งหนึ่ง
(4) เมื่อครบตามระยะเวลาที่กาหนดแล้วพบว่า ความดันในท่อไม่ลดลงหรือลดลงแต่ ยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่กาหนด และไม่พบการรั่วซึมของน้าบริเวณผิวท่อหรือแนวเชื่อมท่อ บริษัทผู้รับเหมาจะปรับแรงดัน
น้าจากการทดสอบท่อโดยวิธีทางชลสถิตให้ลดลง พักน้าไว้ในท่อประมาณ 20-30 นาที เพื่อให้คลอรีนในน้า
มีการระเหย แล้วเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้าในท่อ ในกรณีที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดจะมี
การระบายน้าออกจากท่อลงสู่คลองมาบใหญ่โดยใช้อากาศอัด (Compress Air) ไล่น้าเพื่อทาให้ท่อแห้ง
(5) แต่ในกรณีที่คุณภาพน้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด บริษัทผู้รับเหมาจะมีการ
ใช้อากาศอัด (Compress Air) ในการระบายน้าออกจากท่อเข้าสู่รถบรรทุกน้าที่จัดเตรียมไว้เพื่อส่ งให้
บริษัทรับกาจัดที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนาไปกาจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป
(6) เมื่อทาการระบายน้าออกจากท่อ เรียบร้อยแล้ว จะมี การทาความสะอาดผิวภายในท่อ
และทาให้ท่อแห้งเพื่อป้องกันการกัดกร่อนโดยใช้ลูกกระสวย (Cleaning Pig) เป่าด้วยลมอัดเข้าไปขัดและ
เช็ดผิวภายในท่อจนกระทั่งสะอาด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากผิวลูกกระสวยที่วิ่งออกมา แล้วจึงทาการ
ไล่ความชื้นออกจากผิวภายในท่อด้วยก๊าซไนโตรเจนอั ดเข้าไปในท่อ และจะมีการใช้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์
ไล่อากาศออกจากท่อทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเริ่มทาการจ่ายก๊าซฯ
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โดยดัชนีที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อ ประกอบด้วย
อุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) และค่าน้ามันและไขมัน (Oil
& Grease) โดยมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 บริษัทผู้รับเหมาจึง จะสามารถระบายน้าทิ้งลงสู่คลองมาบใหญ่ ได้ ซึ่งในการ
ระบายน้าทิ้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่
รย ๕๓๘๐๕/๑๖๖๑ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังแสดงในภาคผนวก 1ข
ทั้งนี้ จะมีการติดตั้งวาล์วเพื่อควบคุมการปล่ อยน้าลงในรางหรือทางระบายชั่วคราวที่ว าง
ต่อเนื่องไปยังฝายคอนกรีตที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะตลิ่ง หรือระบายน้าลงถัง/บ่อพัก
น้า (Splash Box / Pond) ซึง่ จะช่วยลดความดันน้าในเส้นท่อและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแหล่งน้าได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้า โดยจะมีการติดตั้งตะแกรงบริเวณปลายท่อเพื่อดักเศษขยะและของแข็ง
ที่ถูกชะล้างออกมาจากเส้นท่อ (ถ้ามี) เพื่อรวบรวมขยะหรือเศษวัสดุที่ตกค้างหรือติดอยู่ในท่อไปกาจัดด้วย
วิธีที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

2.9

การกาหนดเขตระบบโครงการฯ และการติดตั้งเครื่องหมายแสดงเขตระบบท่อ
ส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ

การติดตั้งเครื่ องหมายแสดงเขตระบบการขนส่ ง ก๊า ซฯ ทางท่อ ประกอบด้ว ย ป้ายแสดง
เขตระบบโครงข่ายท่อก๊าซฯ และป้ายแสดงตาแหน่งแนวท่อภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยหลักเกณฑ์
และวิธีการติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายแนวท่อส่งก๊าซฯ จะต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงระบบการขนส่ง
ก๊าซฯ ทางท่อ และประกาศกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ป้ายแสดงเขตระบบการขนส่งก๊าซฯ ทางท่อ ดาเนินการตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าเครื่ อ งหมายแสดงไว้ ใ นบริ เวณเขตระบบการขนส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ ทางท่อ
พ.ศ. 2557 โดยติดตั้งเครื่องหมายบนแผ่นป้ายแสดงบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซฯ ทางท่อ ความกว้าง
ของเขตระบบการขนส่งก๊าซฯ ทางท่อ และชื่อผู้รับใบอนุญาต
ส าหรั บ การก าหนดขอบเขตและการประกาศเขตระบบของโครงการ จะด าเนิ นการ
ให้สอดคล้องตาม มาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และประกาศ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทาประกาศ เครื่องหมาย และวิธีการแจ้ง
สิ ท ธิ ใ นเขตระบบโครงข่ า ยพลั ง งาน พ.ศ. 2552 และ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2555 โดยโครงการได้ ก าหนด
ความกว้างของเขตระบบโครงข่ายก๊ าซธรรมชาติจากจุดกึ่งกลางโครงข่ายก๊าซธรรมชาติด้านละ 2.5 เมตร
รวมทั้งสองด้านกว้าง 5.0 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายหรือไม่ให้เกิดอุปสรรคแก่ระบบการขนส่งก๊าซฯ
ทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบการขนส่งก๊าซฯ ทางท่อ
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(2) ป้ายหรือเครื่องหมายเตือนแนวท่อส่งก๊าซฯ ปฏิบัติตามข้อกาหนดของป้ายเตือนตาม
มาตรฐาน ASME B31.8 (Lasted Edition) ประกาศของคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งาน เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด ท าประกาศ เครื่ อ งหมาย และวิ ธี ก ารแจ้ ง สิ ท ธิ ใ นเขตระบบโครงข่ า ยพลั ง งาน
พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้ง
ป้าย หรือเครื่องหมายเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 ที่มีการกาหนดป้ายเตือนในระบบท่อ
ส่งก๊าซฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อท่อส่งก๊าซฯ ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต และหมายเลขโทรศัพท์สาหรับ
แจ้งเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น และเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายแสดงตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ จะติดตั้งเหนือพื้นดิน เป็นป้ายเตือนแบบปักสีเหลือง
ท าจากวั ส ดุ ส ะท้ อ นแสงเพื่ อ ความปลอดภั ย ในช่ ว งเวลากลางคื น สู ง จากพื้ น ดิ น ประมาณ 2 เมตร
สาหรับติดตั้งในพื้นที่ทั่วไป โดยมีข้อความแสดงถึงคาเตือนว่ามีท่อส่งก๊าซฯ วางอยู่ รวมทั้งมีหมายเลข
โทรศัพท์สาหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ในการกาหนดระยะห่างของป้ายเตือนในพื้นที่ทั่วไปจะติดตั้งทุกๆ 100
เมตร และการติดตั้งป้ายต้องไม่อยู่ในพื้นที่กีดขวางการจราจรหรือทางเข้า-ออกของสถานประกอบการ และ
บ้ า นเรื อ นของประชาชน หากกี ด ขวางให้ เ ลื่ อ นพิ จ ารณาการติ ด ตั้ ง ให้ สั้ น ลงหรื อ ยื ด ออกไปเล็ ก น้ อ ย
โดยพิจ ารณาพื้น ที่เ ป็ น เกณฑ์ กรณีเป็ นจุดตัด ของถนนและคลองให้ ติด ตั้ ง ป้า ยเตื อนเพิ่ มขึ้ น ทั้ง 2 ฝั่ ง
ทีส่ ามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซึง่ ลักษณะของป้ายเตือนแสดงดังรูปที่ 2.9-1
ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างและทดสอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ แล้วเสร็จ ในช่วงของ
การดาเนินการจ่ายก๊าซฯ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด จะทาการโอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ ให้กับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล ตรวจสอบ และบารุงรักษา
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
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2.10

รายงานฉบับสมบูรณ์

การควบคุมระบบท่อ การตรวจสอบและบารุงรักษาระบบท่อ

2.10.1

การควบคุมระบบท่อ
โครงการฯ ได้ออกแบบให้มีการติดตั้งระบบวาล์วควบคุมเพื่อปิดกั้นการจ่ายก๊าซในกรณีต่างๆ
เช่น ปิดกั้นเพื่อทาการซ่อมบารุง หรือตัดแยกระบบในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้มีความสะดวก ปลอดภัย
และรวดเร็ว โดยติดตั้งวาล์วควบคุมที่ถูกออกแบบให้เป็นวาล์วเปิด -ปิดแบบขับเคลื่อนด้วยน้ามันไฮดรอลิก
(HOV) ใน 2 จุดหลัก ได้แก่ บริเวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ที่สามารถตัดแยกระบบท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ จากระบบท่อประธานของ ปตท. (ระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4) และบริเวณสถานีควบคุม
ความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ซึ่งถูกออกแบบ
ให้ เป็ น สถานี ควบคุมก๊าซอัตโนมัติ (Automatic Block Valve Station) สามารถควบคุมได้ด้ว ยระบบ
SCADA จากศูนย์กลางการควบคุมที่ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ของ ปตท. เพื่อควบคุมการเปิด -ปิดการไหล
ของก๊าซฯ โดยสามารถปิดหรือตัดแยกการจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่โครงการฯ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้
ในกรณีที่เกิดการรั่ว ไหลจะสามารถทราบเหตุการณ์รั่ว ไหลของก๊าซฯ จากระบบควบคุ ม ที่
ศูน ย์ ป ฏิบั ติการชลบุ รี ผ่ านระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)) ของบริษั ท
ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งมีเครื่องอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ควบคุม ตรวจสอบ และเก็บ
ข้อมูลการติดตามตรวจสอบ โดยระบบ SCADA จะบันทึกอัตราการไหล อุณหภูมิ และความดัน เป็นต้น
ข้อมูลที่บันทึกจะส่งผ่านไปยังศูนย์ควบคุมที่ชลบุรี
ทั้งนี้ พื้น ที่โ ครงการฯ อยู่ ในความรับผิ ดชอบของส่ ว นปฏิบัติการระบบท่อส่ งก๊าซฯ เขต 3
(ปท.3) ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งครอบคลุมโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตของพื้นที่
จังหวัดระยอง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินของการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ ณ จุดเกิดเหตุต่างๆ ในแนว
เส้ น ท่ อ ของโครงการฯ สามารถตั ด แยกระบบได้ โ ดยสั่ ง ปิ ด วาล์ ว ผ่ า นระบบ SCADA ซึ่ ง โครงการฯ
ได้ออกแบบให้มีการติดตั้ง Valve ควบคุมที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) และทีส่ ถานีควบคุมความดัน
และวั ด ปริ ม าตรก๊ า ซ (MRS) ของโรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้ ง ที่ 1) ดั ง รู ป ที่ 2.6-1 และ
รูปที่ 2.6-2 ตามลาดับ
เมื่ อ เกิ ด เหตุ ฯ ศู น ย์ ค วบคุ ม กลางของ ปตท. ที่ ช ลบุ รี จะแจ้ ง ไปยั ง เจ้ า หน้ า ที่ ข อง ปท.3
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง ปตท. ตรวจสอบที่ เ กิ ด เหตุ เพื่ อ ประเมิ นและระงั บ เหตุ ต ามแผนฉุ ก เฉิ น นอกจากนี้
โครงการฯ ยังสามารถทราบเหตุการณ์รั่วไหลของก๊าซฯ ได้จากการรับแจ้งเหตุจากผู้พบเห็นเหตุการณ์
แจ้งไปยังศูนย์ควบคุมที่ชลบุรี ผ่านหมายเลขโทรศั พท์ฉุกเฉินที่ปรากฏบนป้ายแสดงตาแหน่งท่อส่งก๊าซฯ
ที่ติดตั้งอยู่ตลอดแนวท่อ
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2.10.2

การปิดระบบท่อกรณีฉุกเฉิน
เหตุฉุกเฉิน ในช่ว งของการจ่ายก๊าซฯ อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความผิ ดพลาดส่ว นบุคคล และ
เหตุ ก ารณ์ ที่ อ ยู่ เ หนื อ ความคาดหมาย (Human Errors and Unexpected Activities) เช่ น อุ บั ติ เ หตุ
ไฟไหม้หญ้า การรั่วไหลของก๊าซฯ การเกิดเพลิ งไหม้ และระเบิดหลั งจากระบบเสี ยหาย เป็นต้น และ
เหตุการณ์ภัย ธรรมชาติ (Natural Events) ที่อยู่ นอกเหนือความคาดหมาย เช่น อุทกภัย แผ่ นดินไหว
วาตภัย เป็นต้น โดยผู้ดูแลท่อส่งก๊าซฯ สามารถรับทราบเหตุการณ์ได้จาก 3 ช่องทางหลัก คือ
1) การแจ้งเตือนของระบบควบคุมความดัน ฯ ภายในโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย
ครั้งที่ 1) เมื่อพบว่าอัตราการไหล และความดันของก๊าซฯ ลดลงอย่างกระทันหัน
2) การแจ้งจากผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ ที่โทรแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในป้ายเตือน
ตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ
3) การติดตามตรวจสอบของระบบ SCADA ที่มีการบันทึกข้อมูล เช่น อัตราการไหล อุณภูมิ
และความดัน เป็นต้น แล้วส่งผ่านระบบดาวเทียมไปยังศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ซึ่งระบบ SCADA สามารถ
สั่งปิดหรือตัดแยกการส่งจ่ายก๊าซฯ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้โดยอัตโนมัติ
ทั้ ง นี้ เมื่ อเกิ ดเหตุ เจ้ าหน้ าที่ ของโครงการฯ จะเข้ าพื้ นที่ เพื่ อประเมิ นและประสานงานกั บ
ส่วนควบคุมการส่งจ่ายก๊าซฯ โดยจะทาการปิดวาล์วตัดแยกระบบเพื่อหยุดการส่ง จ่ายก๊าซฯ และประเมิน
สถานการณ์ของเหตุการฉุกเฉินเพื่อดาเนินการระงับเหตุต่อไป
อนึ่ง โครงการฯ จะมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานราชการ
สถานประกอบการ ผู้นาชุมชน และประชาชนในพื้น ได้รับทราบถึงมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ดาเนินโครงการฯ พร้อมทั้ง ช่องทางในการแจ้งเหตุและรับเรื่องร้องเรียน เพื่อลดข้อห่วงกังวลที่อาจเกิดขึ้น
จากการพัฒนาโครงการฯ ในระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ
2.10.3

การตรวจสอบและบารุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ
การดาเนินการจ่ายก๊าซธรรมชาติของโครงการ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด จะทาการ
โอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการ จนถึงริมรั้ว ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
ระยะทางรวมประมาณ 1.362 กิโลเมตร ให้กับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล
ตรวจสอบและบารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในระยะดาเนินการทั้งหมด
การตรวจสอบและบารุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ ในระยะดาเนินการ ปตท. ได้จัดทาแผนการบารุงรักษา
ท่อส่งก๊าซฯ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราแนวท่อเป็นประจา โดยเน้นในเรื่องสภาพผิวเคลือบของท่อ
และความเรียบร้อยของข้อต่อและวาล์วเป็นหลัก รวมทั้งตรวจสอบสภาพพื้นดินบริเวณพื้นที่วางท่อ และ
ปั ญหาอุป สรรคอื่น ๆ พร้ อมทั้งดาเนิ น การซ่อมบารุงระบบท่อเป็นประจาตามมาตรฐาน ASME B31.8
(Lasted Edition) และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปรายละเอียดของการตรวจสอบและ
บารุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ และความถี่ในการดาเนินการตรวจสอบได้ดังตารางที่ 2.10-1
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.10-1
แผนการบารุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
รายการบารุงรักษา
Pipeline Patrolling

สาระสาคัญ
ความถี่
การสารวจพื้นที่วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตาม
4 ครั้งต่อปี
ม า ต ร ฐา น ASME B31.8 หั วข้ อ 851. 1 แ ล ะ 851. 2
(ตามมาตรฐานที่
โดยการส ารวจกิ จ กรรมต่ า งๆ ในแนววางท่ อ ที่ อ าจ กาหนดของ Location
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ เช่ น การก่ อ สร้ า งเหนื อ แนวท่ อ
Class 4)
การตอกเสาเข็ม การขุดดิน และการทาการเกษตร
Pipeline Markers
การสารวจป้ายเตือนตามมาตรฐาน ASME B31.8 หัวข้อ
4 ครั้งต่อปี
851.7 ดาเนินการพร้อมกับ Pipeline Patrolling ด้วยการ (มาตรฐานไม่ระบุ
เดินเท้าและทางรถยนต์ โดยตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนย้าย
ความถี่)
ป้ า ยเตื อ นหรือ มีก ารหัก /ชารุดหรือ ไม่ ข้ อ ความบนป้าย
เตือนลบหรือไม่ เป็นต้น
Pipeline Leakage Surveys การสารวจการรั่วของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไป
1 ครั้งต่อปี
ตามมาตรฐาน ASME B31.8 หัวข้อ 851.3 สารวจด้วยการ (มาตรฐานไม่ระบุ
เดิ น เท้ า โดยใช้ ก ารสังเกตสภาพแวดล้อมตามแนวท่อฯ
ความถี่)
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ใช้ร่วมกับการใช้เครื่องมือตรวจจับ
ก๊าซ (Gas Detector)
Pipeline Settlement and การสั งเกตการทรุ ด ตั ว ของท่ อ ส่ งก๊ า ซธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่
1 ครั้งต่อปี
Soil Erosion
ที่ มี ค วามเสี่ ย ง โดยสั ง เกตการทรุ ด ตั ว ของท่ อ ส่ ง ก๊ า ซ
(มาตรฐานไม่ระบุ
ธรรมชาติ แ ละการกั ด เซาะของดิ น ที่ ปิ ด ทั บ ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซ
ความถี่)
ธรรมชาติ บริเวณที่ดินอ่อน ทางน้าไหล หรือทางลาดชัน
Pipe to Soil Potential
การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อน
2 ครั้งต่อปี
Survey
ของท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
(มาตรฐานไม่ระบุ
NACE SP 0169 โดยการตรวจวัดระดับไฟฟ้าที่จุด Test
ความถี่)
Post ซึ่ ง ต้ อ งมี ร ะดั บ ไฟฟ้ า ที่ เ พี ย งพอส าหรั บ ป้ อ งกั น
การผุกร่อนของท่อ และไม่ส่งผลกระทบต่อฉนวนหุ้มท่อ
Close Interval Pipe to
การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อน
10 ปีต่อครั้ง
Soil Potential Survey
ของท่อส่งก๊าซฯ ใต้ดิน เพื่อตรวจดูว่าท่อบริเ วณใดมี ค่ า
(มาตรฐานไม่ระบุ
(CIPs)
ระดับแรงดันไฟฟ้าต่ากว่ามาตรฐาน NACE SP 0169
ความถี่)
Coating Defect Survey
การตรวจสอบการชารุดของวัสดุเคลือบท่อ โดยตรวจวัด
10 ปีต่อครั้ง
Voltage Gradient ด้วยวิธี DCVG หรือ ACVG ในดินเพื่อ
(มาตรฐานไม่ระบุ
หาตาแหน่งที่วัสดุเคลือบท่อชารุดและประมาณขนาดของ
ความถี่)
แผลตลอดความยาวท่อตามมาตรฐาน NACE SP 0502
ที่มา : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2564
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2.10.4

มาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่ 3
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่ 3 โครงการฯ จะมีการ
กาหนดมาตรการในการป้องกันดังต่อไปนี้
กาหนดความลึกของท่อส่งก๊าซธรรมชาติต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โดยมีการพิจารณา
แนวทางการป้องกันเป็นกรณีไป
ก าหนดให้ มี ก ารวางแถบสี เ หลื อ ง (Warning Tape) ที่ มี ข้ อ ความเตื อ นไว้ ใ ต้ ดิ น ลึ ก
ประมาณ 1.0 เมตร และฝังแผ่นคอนกรีตไว้ใต้ดินลึกประมาณ 1.2 เมตร เหนือแนวท่อตาแหน่งที่ขุดเปิด
เพื่อวางท่อหรือจุด Tie-in รวมทั้งติดป้ายเตือนตลอดแนวการวางท่อส่งก๊าซฯ
ตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของก๊าซฯ และอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างสม่าเสมอ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทาหน้าที่ควบคุมดูแลในกรณี ที่
เกิดการรั่วไหลของก๊าซฯ
จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดาเนินการควบคุมสถานการณ์ได้ทันทีเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของก๊าซฯ










2.10.5

ข้อกาหนดในการปฏิบัติงานใกล้แนวท่อ
เมื่อท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ก่อสร้างแล้ว เสร็จ และผ่านการทดสอบเพื่อส่ งจ่ายก๊ า ซฯ
(Testing & Commissioning) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการฯ จะดาเนินการตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ทุกประการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขออนุญาตก่อสร้างหรือกระทา
การใดๆ ในเขตระบบท่อส่งก๊าซฯ ต้องยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังจากได้รับอนุมัติ
การกระทาการใดๆ ในเขตระบบท่อส่งก๊าซฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนปฏิบัติงานใดๆ ในบริเวณท่อส่งก๊าซฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบพร้อมทั้งยืนยัน
ตาแหน่งและความลึกของท่อส่งก๊าซฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุกครั้ง
(2) งาน Clearing ต้องมีการดาเนินการดังต่อไปนี้

ห้ามใช้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่กว่า D3 หรือเทียบเท่า

ห้ามใช้รถแบคโฮล์ ขุดดินบริเวณแนวท่อ ก่อนทาการตรวจสอบตามข้อ (1)

บริ เวณที่ ตรวจสอบแล้ ว พบว่ า ระยะลึ กดิ นหลั งท่ อน้ อยกว่ า 1.00 เมตร และ
ระยะด้านข้างน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องใช้คนในการขุดบริเวณดังกล่าว

กรณีที่รถจมหรือติดหล่มบริเวณแนวท่อต้องใช้เครนยกเท่านั้น
(3) งานบดอัด ห้ามใช้เครื่องบดอัดชนิดสั่นสะเทือน (Dynamic Compaction)
(4) การปฏิ บั ติ ง านใดๆ บริ เ วณแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ให้ ป ฏิ บั ติ ภ ายใต้ ค าแนะน าและดู แ ล
ของบริษัทที่เป็นเจ้าของระบบท่อส่งก๊าซฯ
(5) หากไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบหรือข้อกาหนดดังที่กล่าวมานี้ ผู้ดูแลท่อส่งก๊าซฯ
จะพิจารณาเป็นกรณีไป
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2.11

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

2.11.1

นโยบายและเป้าหมายด้านความปลอดภัย
ในการดาเนินโครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โครงการฯ ได้ให้ความสาคัญ
กับความปลอดภัยทั้งกับพนักงานที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้กาหนดนโยบาย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
(2) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554
(3) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริ ห าร และการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549
(4) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริ ห าร และการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(5) กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
(6) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 เป็นต้น
2.11.2

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยใน ระยะก่อสร้าง
โครงการฯ ได้มีการกาหนดแผนปฏิบัติการและแผนการตรวจสอบติดตามด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในระยะก่อสร้าง เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ระบุ เ งื่อนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้า นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กับผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน เช่น
 ผู้ รั บ เหมาก่ อสร้ า งและที ม งานที่ เ ข้ า มาก่ อสร้ า งและวางท่ อ ภายในพื้ น ที่ โ รงไฟฟ้ า
ต้องมีการปฏิบั ติต ามมาตรการด้ านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
อย่างเคร่งครัด
 บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาจะต้ อ งจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ความปลอดภั ย ระดั บ วิ ช าชี พ อย่ า งน้ อ ย
1 คน พร้อมมีการแจ้งชื่อและเบอร์โทรของ จป. ให้ฝ่ายความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถ
ติดต่อประสานงานได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยจัดส่งข้อมูลหลังจากที่ได้รับเอกสารการจ้างงาน หรือก่อนวัน
เริ่มงานอย่างน้อย 5 วันทาการ
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ผู้ รั บ เหมาต้ อ งประเมิ น ความเสี่ ย งในงานที่ ไ ด้ รั บ ผิ ด ชอบ (JSA : Job Safety
Analysis) และจัดทามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกงาน ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ
ผู้ควบคุมงานเพื่อตรวจสอบและประเมินก่อนเริ่มปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วัน
 การเตรียมบุคลากรก่อนเริ่มงาน ดังนี้
- บุ ค ลากรที่ ผู้ รั บ เหมาจะน าเข้ า มาปฏิ บั ติ ง านจะต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การกระทาของตนเองได้ในทางกฎหมาย สามารถอ่านและเข้าใจภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ พร้อมทั้ง
เข้าใจในรูปภาพในป้ายแจ้งเตือนต่างๆ
- บุคลากรทีผ่ ู้รับเหมาจะนาเข้ามาปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
- ลู ก จ้ า งของผู้ รั บ เหมาทุ ก คนต้ อ งเข้ า รั บ การอบรมและการทดสอบด้ า น
ความปลอดภัย (Safety Training) ตามที่บริษทั ฯ กาหนดก่อนเริ่มงาน
 การจัดเตรีย มอุป กรณ์ คุ้ม ครองความปลอดภั ย ส่ว นบุ ค คล (Personal Protective
Equipment ; PPE)
- ผู้ รั บ เหมาต้ อ งจั ด ให้ มี PPE ที่ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะงานและมี คุ ณ ภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด รวมทั้งต้องอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ติดตั้งป้ ายเตือนให้ มีการสวมใส่ อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล
และกาหนดให้คนงานก่อสร้างต้องมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลตลอดช่วงที่มีการ
ปฏิบัติงาน
 ผู้ รั บ เหมาและคนงานก่ อ สร้ า งทุ ก คนต้ อ งผ่ า นการอบรมและทดสอบด้ า น
ความปลอดภัยตามที่บริษัทฯ กาหนด
 ผู้ รั บ เหมาที่ จ ะต้ องมี ก ารน าสารเคมี เ ข้ า มาใช้ ใ นการท างานให้กั บ บริ ษั ท ฯ จะต้ อง
ส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) มาให้บริษัทฯ พร้อมกับจัดส่งเอกสารการประเมิน
ความเสี่ยง (JSA) ทุกครั้งที่ต้องมีการใช้สารเคมี โดยต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
แสดงไว้ที่หน้างานในบริเวณที่มองเห็นได้ชัด
 ผู้รับเหมาทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 ผู้รับเหมาต้องมีการขออนุญาตทางาน (Work Permit) ก่อนเริ่มงานใดๆ หากไม่มี
ห้ามปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด โดยใบอนุญาตทางานต้องได้รับจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ควบคุมงาน และ
จะต้องปิ ดส าเนาใบอนุญาตนั้ นไว้ ในตาแหน่งที่สามารถมองเห็น ได้ อย่างชัดเจนที่ห น้างาน เพื่อให้ เกิด
ความสะดวกในการติดตามตรวจสอบ
 ผู้รับเหมาต้องควบคุมงานมิให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท
และของชุมชน หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบต่อการซ่อมหรือจัดหามาทดแทนให้
เหมาะสม
 ผู้รับเหมาที่เข้ามาทางานต้องทาประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือประกันสุขภาพอื่นๆ หรือ
กองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน
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(2) กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง อาทิ

งานตัดเชื่อม
- ผู้ รั บ เหมาจะต้ อ งจั ด เตรี ยมถั ง ดั บเพลิ ง ชนิ ด A, B, C ขนาดบรรจุ ไ ม่ ต่ ากว่า
10 ปอนด์ ที่มีความสามารถในการดับเพลิง (Fire Rating) ไม่ต่ากว่า 3A10B อย่างน้อย 1 ถังต่องาน Hot
Work
- ผู้ รั บ เหมาจะต้ อ งจั ด เตรีย มผ้ า กั น ไฟที่ส ามารถกัน ไฟได้ หรือผ้ ากันไฟชนิ ด
Non-Asbestos พร้อมถาดรอง เพื่อใช้ในการรองรับสะเก็ดไฟจากการเชื่อม
- สายแก๊สที่นามาใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสภาพให้พร้อมใช้งาน และก่อนเริ่ม
งานของทุกวันจะต้องตรวจสอบรอยรั่วของจุดต่อเชื่อมต่างๆ รวมถึงรอยรั่วของสายแก๊สด้วย
- ผู้ รั บ เหมาต้ อ งจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล
ตามลักษณะงานให้เพียงพอเหมาะสม เช่น รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย และหน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น
พร้อมกับกาชับให้มีการสวมใส่ตลอดเวลาทางาน

การป้องกันเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง
- ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ให้พร้อมและเพียงพอ
กับผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าทางานในพื้นที่อันตราย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสูงซึ่งเสี่ยงต่อการเกิด
เพลิงไหม้ เช่น การเชื่อมโลหะ ทีมงานช่างเชื่อมทุกชุดจะต้องมีสารเคมีดับเพลิงอยู่ข้างจุดทีท่ างานเสมอ
- ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักจะต้องจัดเตรียมแผนการประสานงานกับหน่วยงาน
ดับเพลิงท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- มีการควบคุมการเข้า -ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีการควบคุมการจราจรและ
ปิดป้ายเตือนอันตรายอย่างชัดเจน
- มีการตรวจสอบสภาพการทางานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะ
จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย
- มีการตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่าเสมอ
(3) กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง

กั้นบริเวณเพื่อไม่ให้นาเครื่องจักรเข้าใกล้ฐานของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

จัดให้มีสัญลักษณ์กาหนดระยะปลอดภัย (Goal Post) ในบริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้าง
โดยเฉพาะจุดตกท้องช้างของสายไฟ เพื่อใช้สังเกตการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรจะไม่สูงกว่าระยะปลอดภัย

ต่อสายดินกับท่อที่วางเรียงอยู่ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยขนาดพื้นที่หน้าตัดของ
ปากคีบบริเวณที่จับ (Clamp) กับวัสดุดังกล่าวต้องมีพื้นที่สัมผัสที่มากพอที่สามารถถ่ายเทกระแสลงดินได้
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(4) การป้องกัน และแก้ไ ขผลกระทบช่วงงานวางท่อใกล้กับสาธารณู ปโภคอื่น ๆ ได้แก่
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 และ 5 ของ ปตท. ท่อน้าของ East Water และท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG

ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องตามแนวระบบ
ท่อของโครงการฯ เพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค ตาแหน่ง ระดับความลึก และ
แนวทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้หรืออาจกระทบกับระบบสาธารณูปโภคที่พบในปัจจุบัน
ก่อนเข้าดาเนินการ

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทางานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
ติ ด ตามผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากการวางท่ อ และหากพบปั ญ หาหรื อ ความเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น ให้ เ ร่ ง
ประสานงานแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
2.11.3

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยใน ระยะดาเนินการ
โครงการฯ ได้มีการกาหนดแผนปฏิบัติการและแผนการติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในระยะดาเนินการ เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังต่อไปนี้

ก าหนดให้ ก ารด าเนิ น งานด้ ว ยความปลอดภั ย เป็ น หน้ า ที่ ข องพนั ก งานทุ ก คน
ที่จะต้องร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานและวิธี การ
ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย และมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม

สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย

กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยในการทางาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด

มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามนโยบายด้ า นความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(2) กาหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น

แผนการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

แผนการฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านที่ ป ลอดภั ย การใช้ อุ ป กรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และข้อกาหนดความปลอดภัยในการทางานที่มีความเสี่ยง เป็นต้น

แผนการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัย

แผนการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย เป็นต้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.11.4

แผนระงับเหตุฉุกเฉิน
แผนที่ใช้ในการระงั บ เหตุ ฉุ กเฉิ นที่ เ กิด ขึ้ นต่ อ ระบบท่ อส่ ง ก๊า ซฯ ของโครงการฯ แบ่งเป็ น

2 ระยะ คือ
(1) แผนฉุ ก เฉิ น ในระยะก่ อ สร้ า ง : จะระงั บ เหตุ โ ดยใช้ แ ผนฉุ ก เฉิ น ของบริ ษั ท เอ็ ก โก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด ซึ่งเป็นแผนระงับเหตุฉุกเฉินของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
(2) แผนฉุกเฉินในระยะดาเนินการ : จะระงับเหตุโดยใช้แผนฉุกเฉินของ ปตท. ภายหลังจาก
ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อให้กับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว
โดยรายละเอียดของแผนฉุกเฉินในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการสรุปได้ดังนี้
2.11.4.1 แผนฉุกเฉินในระยะก่อสร้าง (ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด)
1. ระดับของแผนฉุกเฉิน (ระยะก่อสร้าง)
แผนระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ตามความรุนแรง คือ
 เหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับที่ 1 (Emergency Level 1) : หมายถึง เหตุการณ์
ที่ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉิน (ED) พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถควบคุมหรือระงับเหตุได้ด้วยพนักงานของ
บริษัทฯ และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ได้
 เหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับที่ 2 (Emergency Level 2) : หมายถึง เหตุการณ์
ที่ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉิน (ED) พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถควบคุมหรือระงับเหตุได้ด้วยพนักงาน
และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ได้ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก
 เหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับที่ 3 (Emergency Level 3) : หมายถึง เหตุการณ์
ที่ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉิน (ED) พิจารณาแล้วเห็นว่า ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานภายนอกในระดับจังหวัด
โดยหน้าที่ความรับผิดชอบ ลาดับขั้นตอนในแผนฉุกเฉิน การปฏิบัติตามเหตุฉุกเฉินในแต่ละ
ระดับ และผังบังคับบัญชากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แสดงดังรูปที่ 2.11-1 ถึง รูปที่ 2.11-5 ตามลาดับ
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ระบบ Fire Protection
ตรวจจับสิ่งผิดปกติ
เกิด Fire Alarm

CONTROL ROOM
หัวหน้ากะ

ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ
On-Scene Commander (OC)

ทาการประเมินระดับของความรุนแรง

Emergency Level 1

ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉิน
Emergency Director (ED)

Emergency Level 2

Emergency Level 3

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

หน้า 2-121

รูปที่ 2.11-1 : แผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดเหตุฉุกเฉินในโครงการฯ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน
- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- กดสัญญาณเตือนภัย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รายงานฉบับสมบูรณ์

Emergency Level 1

ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉิน 1/
(Emergency Director : ED)

แจ้งพนักงานโรงไฟฟ้าฯ

ทาง Intercom
วิทยุสื่อสารช่อง 34
โทรศัพท์ภายใน
- Plant Manager
- Maintenance Manager
- Operation Manager
- Maintenance
- Control Room
- Administration
- SHE Officer
- Chemist
โทรศัพท์มือถือ
- Plant Manager
- Maintenance Manager
- Operation Manager

ทาการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
เบื้องต้น

9000
9200
9300
9241
5011-5012
9101/9100
9321
9320
081-6398000
084-4380056
087-1272639

หมายเหตุ : 1/ ผูอ้ ำนวยกำรภำวะฉุกเฉิน
Day Time (8.00-17.00 น.) : ผู้จัดกำรเดินเครื่อง
Shift Time (17.00-8.00 น.) : หัวหน้ำกะ
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รูปที่ 2.11-2 : ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีพบเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ ระดับที่ 1
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64350_บทที่ 2 (SEC 2) Rev.00 (Final)

หน้า 2-122

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รายงานฉบับสมบูรณ์

Emergency Level 2
ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉิน 1/
(Emergency Director : ED)

เรียกความช่วยเหลือจากหน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา

แจ้งพนักงานโรงไฟฟ้า

บาดเจ็บ

มี

ไม่รุนแรง

โรงพยาบาล
- ร.พ. กรุงเทพระยอง
038-612999
- ร.พ.ระยอง 038-611104, 088-505000
- ร.พ. มงกุฎระยอง
038-682136
ทาง Intercom
วิทยุสื่อสารช่อง 34
โทรศัพท์ภายใน
- Plant manager
9000
- Maintenance Manager 9200
- Operation Manager 9300
- Maintenance
9241
- Control room
5011-5012
- Administration
9101/9100
- SHE Officer
9321
- Chemist
9320
โทรศัพท์มือถือ
- Plant Manager
081-6398000
- Maintenance Manager 084-4380056
- Operation Manager 087-1272639

ทาการควบคุม
ภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น

ยังคงมีไฟไหม้ / เหตุฉุกเฉินและต้องการ
ความช่วยเหลือจากภายนอก

หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
038-968900

เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม และหัวหน้ากะ เข้าประสานงานแจ้ง
สถานการณ์ให้หน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือรับทราบ
เพื่อระงับเหตุ สอบถามกาลังพลเครื่องมือและ
ร่วมวางแผนการในการระงับเหตุ

หมายเหตุ : 1/ ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉิน : ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รูปที่ 2.11-3 : ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีพบเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ ระดับที่ 2
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รายงานฉบับสมบูรณ์

Emergency Level 3
ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉิน 1/
(Emergency Director : ED)

โทรแจ้งพนักงานโรงไฟฟ้าฯ
ที่เกี่ยวข้อง

เรียกความช่วยเหลือจากภายนอก

บาดเจ็บ
มี

ไม่รุนแรง

โรงพยาบาล
- ร.พ. กรุงเทพระยอง
038-612999
- ร.พ.ระยอง 038-611104, 088-5050000
- ร.พ. มงกุฎระยอง
038-682136
ทาง Intercom
วิทยุสื่อสารช่อง 34
โทรศัพท์ภายใน
- Plant Manager
9000
- Maintenance Manager 9200
- Operation Manager 9300
- Maintenance
9241
- Control Room
5011-5012
- Administration
9101/9100
- SHE Officer
9321
- Chemist
9320
โทรศัพท์มือถือ
- Plant Manager
081-6398000
- Maintenance Manager 084-4380056
- Operation Manager 087-1272639

ทาการควบคุมภาวะ
ฉุกเฉินเบื้องต้น

ยังคงมีไฟไหม้ /
เหตุฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือ
จากภายนอก

สถานีดับเพลิง มาบข่าพัฒนา
สถานีดับเพลิง มาบข่า
สถานีดับเพลิง ปลวกแดง
สถานีดับเพลิง มาบตาพุด
สถานีดับเพลิง ระยอง
NPC
Posco-Thainox

038-968900
038-636511
038-659115
038-608983
038-685191
038-611145
038-977700
038-636125-41

เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม และหัวหน้ากะ เข้าประสานงานแจ้ง
สถานการณ์ให้หน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือรับทราบ
เพื่อระงับเหตุ สอบถามกาลังพลเครื่องมือและร่วม
วางแผนการในการระงับเหตุ

หมายเหตุ : 1/ ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉิน : ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รูปที่ 2.11-4 : ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีพบเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ ระดับที่ 3
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ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน
(Mutual-aid Coordinator; MC)
- จนท. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

ทีมประสานงานทั่วไปและ
ควบคุมการอพยพ
- จนท. ธุรการ 2

ทีมตัดแยกอุปกรณ์และควบคุมระบบ
(Isolate and Control System Team)
- พนักงานควบคุมการเดินเครื่อง (CO)
- พนักงานเดินเครื่อง (FO)

หน้า 2-125

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

-

ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ
(On-scene Commander; OC)
- ผู้จัดการงานเดินเครื่อง
- หัวหน้ากะ

เลขานุการภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Director Secretary; EDS)
- ผู้จัดการงานบารุงรักษา
- ผู้จัดการงานเดินเครื่อง

ทีมควบคุมจราจรและรักษา
ความปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทีมดับเพลิง
(Fire Fighting Team)
วิศวกรเครื่องกล
หัวหน้างานบารุงรักษาเครื่องกล
หัวหน้างานบารุงรักษาไฟฟ้า
หัวหน้างานบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ตรวจวัด
พนักงานบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ตรวจวัด
พนักงานบารุงไฟฟ้า
พนักงานบารุงรักษาเครื่องกล

รูปที่ 2.11-5 : แผนผังบังคับบัญชาภาวะฉุกเฉิน

ผู้ควบคุมจุดรวมพล
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

ทีมกู้ภัยและปฐมพยาบาล
(Rescue & First Aid Team)
- พนักงานบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ตรวจวัด
- เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
- เจ้าหน้าที่ชานาญเคมีวิเคราะห์

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624//รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64350_บทที่ 2 (SEC 2) Rev.00 (Final)

ผู้อานวยภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Director; ED)
- ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
- ผู้จัดการงานบารุงรักษา
- หัวหน้ากะ
- ผู้จัดการงานเดินเครื่อง

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2. ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน (ระยะก่อสร้าง)
2.1 เหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับที่ 1
เมื่อพนักงานตรวจพบหรือได้รับแจ้งเหตุการรั่วไหลของก๊าซฯ จะแจ้งให้ผู้อานวยการ
ภาวะฉุ ก เฉิ น (ED) ของโรงไฟฟ้ า ได้ รั บ ทราบ จากนั้ น ผู้ อ านวยการภาวะฉุ ก เฉิ น ( ED) จะเป็ น
ผู้สั่งการตัดระบบการส่งจ่ายก๊าซฯ โดยระบบควบคุมแบบแยกส่วน (DCS) ภายในโรงไฟฟ้า หากสามารถ
ควบคุมได้ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถระงับได้จะเข้าสู่เหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับที่ 2
2.2 เหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับที่ 2
ผู้ อ านวยการภาวะฉุ ก เฉิ น (ED) จะแจ้ ง ไปยั ง ศู น ย์ สั่ ง การจ่ า ยพลั ง งาน (EDC)
ของ ปตท. โดยหัวหน้าศูนย์สั่งการจ่ายพลังงาน (EDC) จะสั่งตัดระบบส่งจ่ายก๊าซฯ ด้วยระบบ SCADA
ในกรณีที่ส ามารถระงั บ เหตุไ ด้ หั ว หน้ า ศู นย์สั่ ง การจ่า ยพลั งงาน (EDC) จะแจ้งผลการระงับ เหตุ ม ายั ง
ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉิน (ED) เพื่อประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินต่อไป แต่กรณีที่ควบคุมไม่ได้จะเข้าสู่
เหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับที่ 3
2.3 เหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับที่ 3
ผู้อานวยการภาวะฉุกเฉิน (ED) ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่
ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) ของ ปตท. ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ในจั งหวัดระยอง โดยผู้ สั่ งการภาวะฉุกเฉิน คือ นายกเทศมนตรีตาบลมาบข่าพัฒนา หรือนายอาเภอ
นิคมพัฒนา โดยมีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และ ปตท.
เป็นที่ปรึกษาในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ หากไม่สามารถควบคุมเหตุได้ผู้สั่งการภาวะฉุกเฉินสู งสุด
คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
และ ปตท. เป็นที่ปรึกษาในการควบคุมภาวะฉุกเฉินและการประกาศเข้าแผนอพยพชุมชน
2.11.4.2 แผนฉุกเฉินในระยะดาเนินการ (ของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน))
ภายหลังจากที่ได้ดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อให้กับ ปตท. ในระยะดาเนินการส่งจ่าย
ก๊ า ซฯ จะอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ ปตท. รวมทั้ ง ในกรณี ฉุ ก เฉิ น จะมี ก ารใช้ แ ผนระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น
ของ ปตท. ที่แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้
- เหตุ ฉุ กเฉิ น ระดั บ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับ ทรัพย์สิ น เมื่อเกิดเหตุฉุ ก เฉิ น
ที่เกิดขึ้นแล้วสามารถระงับเหตุได้ด้วยพนักงานของหน่วยงาน/บริษัทที่ปฏิบัติงานประจา หรือพนักงาน
ที่กาลังปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุในขณะนั้น สามารถระงับเหตุด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องการขอกาลั ง
สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม โดยอานาจการตัดสินใจจากศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน (ECC) ซึ่งมีผู้บริหาร
สูงสุดของพื้นที่เกิดเหตุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน (ECC)
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉิ นที่เกิดขึ้น
ในระดับรุนแรง ซึ่งผู้อานวยการศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน (ECC) หรือ ศูนย์ติดตามสถานการณ์ พิจารณาแล้ว
ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในวงจากัดของพื้นที่หรือเข้าสู่ภาวะปกติได้ด้วยพนักงานของหน่วยงาน/บริษัท
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ พนั ก งานที่ ก าลั ง ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ ใ นขณะนั้ น
หากเหตุการณ์ลุกลามรุนแรงมีการขยายวงกว้างจนมีความต้องการให้ผู้บริหารและพนักงานในส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรือต้องการกาลังสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม รวมถึงอานาจการตัดสินใจจากภายนอก
ในระดับท้องถิ่น และศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสายงานระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ (EMC-TSO) โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ผทต.)
หรือผู้จัดการฝ่ายที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการศูนย์ EMC-TSO
- เหตุฉุกเฉินระดับ 3 หรือภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 หรือ 2 ที่ขยายตัว
หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับที่รุนแรงมาก และมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถ
ดาเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้จากัดอยู่ในบริเวณได้ ไม่สามารถระงับเหตุได้ด้วยพนักงานและอุปกรณ์ของ
หน่วยงาน/สายงาน และ/หรือ ทีมระงับยับยั้งเหตุ และอุปกรณ์ของหน่วยงานที่มีข้อตกลงช่วยเหลือ/ระงับ
เหตุ ก รณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น มี ค วามต้ อ งการขอก าลั ง สนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม รวมถึ ง อ านาจ
การตัดสินใจจากภายนอกในระดับจังหวัด และศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ (EMC-COO) โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบั ติก ารกลุ่ มธุร กิจ ปิโ ตรเลี ยมขั้นต้ น และ
ก๊าซธรรมชาติ (ปธต.) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการศูนย์ EMC-COO
- เหตุ ฉุ กเฉิ น ระดั บ 4 หรื อภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 หรือ 2 หรือ 3
ที่ขยายตัว หรื อเหตุฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้น ในระดับรุนแรงมากที่สุดไม่สามารถดาเนินการควบคุมเหตุการณ์
ให้จากัดอยู่ในบริเวณได้ เหตุการณ์มีการลุกลามมีความต้องการขอกาลังสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม
จากต่างประเทศ รวมถึงอานาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับประเทศ และศูนย์บริหารจัดการภาวะ
วิกฤต (Crisis Management Center; CMC) โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการศูนย์ CMC
(ก) โครงสร้างผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่
เพื่อให้การดาเนินการแผนป้องกัน ระงับเหตุฉุกเฉิน และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ส าหรั บ สายงานระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ปตท. เป็ น ไปได้ ต ามแผนที่ ว างไว้ สายงานระบบท่ อ ส่ ง
ก๊าซธรรมชาติได้จัดโครงการบริหารจัดการ และกาหนดผู้รับผิดชอบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม
ดังนี้
1) โครงสร้างผู้บริหารสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ : คณะผู้บริหารมีบทบาท
หน้าที่หลักในการบัญชาการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ในการควบคุมและบริหารจัดการเพื่อลดความเลวร้าย
ของสถานการณ์ลง ยุติและกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2) โครงสร้ า งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ง านตอบสนองต่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ภาวะวิ ก ฤต และบริ ห าร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ : โครงสร้างการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต และ
บริหารความต่อเนื่ องทางธุร กิจ ของสายงานระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ จะขึ้นอยู่กับระดับความรุ นแรง
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็นดังนี้
(1) เหตุ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ ที่ 1 : เมื่ อ เกิ ด เหตุ อุ บั ติ ก ารณ์ ขึ้ น และพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า
จะก่อให้ เ กิด เป็ น เหตุ ฉุ กเฉิน ระดั บ ที่ 1 สายงานระบบท่ อส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ จ ะจั ดให้ มี ศู นย์ ปฏิบั ติ ง าน
เพื่อระงับเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย 3 ศูนย์ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ศู น ย์ ติ ด ตามสถานการณ์ จั ด ตั้ ง ที่ ห้ อ งควบคุ ม การส่ ง ก๊ า ซฯ (Gas Control)
ทีศ่ ูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
- จุดสั่งการที่เกิดเหตุ
- ศูนย์ ECC / ศูนย์ประสานงานเขต
(2) เหตุ ฉุ กเฉิ น ระดับที่ 2 : กรณีไม่ส ามารถระงับเหตุการณ์ได้ และมีแนวโน้มที่
ความรุนแรงจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ศูนย์ปฏิบัติงานตามที่กาหนดในเหตุฉุกเฉินระดับ 1
- ศูนย์ EMC-TSO
(3) เหตุ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ ที่ 3 : กรณี เ หตุ ก ารณ์ ยั ง ขยายวงกว้า งขึ้ น จนต้ อ งขอก าลั ง
สนับสนุนภายนอกในระดับจังหวัด หรืออานาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดั บประเทศ เพื่อรับมือกับ
ปัญหานี้จะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ศูนย์ปฏิบัติงานตามที่กาหนดในเหตุฉุกเฉินระดับ 2
- ศูนย์ EMC-COO จัดตั้งอยู่ที่อาคาร ปตท. สานักงานใหญ่หรือสถานที่เหมาะสมอื่น
(4) เหตุ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ ที่ 4 : กรณี เ หตุ ก ารณ์ ยั ง ขยายวงกว้า งขึ้ น จนต้อ งขอก าลั ง
สนับสนุนภายนอกในระดับจังหวัด หรืออานาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดั บประเทศ เพื่อรับมือกับ
ปัญหานี้จะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดตั้งศูนย์ตามที่กาหนดในเหตุฉุกเฉินระดับ 3
- ศูนย์ CMC จัดตั้งอยู่ที่อาคาร ปตท. สานักงานใหญ่หรือสถานที่เหมาะสมอื่น
โดยรูปแบบการรายงาน และประสานงานของแต่ล ะศูนย์ปฏิบัติงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ระดับของเหตุฉุกเฉินสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.11-6
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1) เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ศูนย์ติดตามสถานการณ์
(Gas Control)
ประสานงานควบคุมเหตุ
ประเมินการรับส่งก๊าซ
ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน (ECC)

จุดสั่งการที่เกิดเหตุ

ควบคุม ประเมินสถานการณ์
ช่วยเหลือ ประสานงาน

ระงับเหตุ และ
แก้ไขปัญหาที่จดุ เกิดเหตุ

เหตุการณ์ยังอยู่ในการควบคุม

เหตุการณ์รุนแรง
จนต้องยกระดับ?

เหตุฉุกเฉินระดับที่ 2

เหตุการณ์เพิม่ ความรุนแรง จนต้องยกระดับสู่ขั้น 2

ศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (EMC-TSO)
ติดต่อสื่อสาร บัญชาการ ตัดสินใจและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เหตุการณ์ยังอยู่ในการควบคุม

เหตุการณ์รุนแรง
จนต้องยกระดับ?

เหตุฉุกเฉินระดับที่ 3-4

เหตุการณ์ขยายวงกว้าง จนต้องยกระดับสู่ขนั้ 3-4

ศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ
(EMC-COO) ระดับ 3
ศูนย์บริหารจัดการภาวะวิกฤติ
(Crisis Management Center (CMC)) ระดับ 4

ที่มา : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2564

รูปที่ 2.11-6 : รูปแบบการรายงานและประสานงานศูนย์ปฏิบัติงานของระดับของเหตุฉุกเฉิน
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3) โครงสร้างกลุ่มปฏิบัติงานควบคุมเหตุฉุกเฉินภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ : สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จัดให้มีกลุ่มปฏิบัติงานควบคุมเหตุฉุกเฉินภาวะวิกฤต และ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นใน 4 กรณี ได้แก่
(1) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน / วิกฤตกับระบบท่อส่งก๊าซฯ (Pipeline System Interruption)
(2) กรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น /วิ ก ฤตกั บ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน (Office & Working Area
Deny Access)
(3) กรณีระบบ SCADA ขัดข้อง (SCADA Fail)
(4) กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคระบาดร้ายแรง (Outbreak of Pandemics)
(ข) การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดาเนินการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน และการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน : เป็นการเตรียมความพร้อมที่จาเป็น
ต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนช่วยในการควบคุมและจัดการปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในเวลาที่สั้นลง
2) เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 : เป็นการดาเนินการเพื่อให้เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไม่ขยายตัว
ออกไป โดยการระงับเหตุด้วยพนักงานของหน่วยงาน/บริษัทที่ปฏิบัติงานประจา หรือพนักงานที่กาลัง
ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุในขณะนั้น
3) เหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 : เป็นการดาเนินการเมื่อเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 มีการขยายตัว
หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรง ซึ่งผู้อานวยการศูนย์ ECC หรือ ศูนย์ติดตามสถานการณ์ พิจารณา
แล้ ว เห็ น ว่าเป็ น เหตุการณ์ที่รุ น แรงไม่ส ามารถควบคุมให้ เข้าสู่ ภ าวะปกติได้ด้ว ยพนักงานประจา หรือ
พนักงานที่กาลังปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุในขณะนั้น จาเป็นต้องให้ผู้บริหารและพนักงานในส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและ/หรือ ต้องการกาลังสนับสนุนหรืออานาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับท้องถิ่น
4) เหตุฉุกเฉินระดับที่ 3-4 : เป็นการดาเนินการเมื่อเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 หรือ 2 มีการ
ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับที่รุนแรงมาก และมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อสาธารณชน
ซึ่งไม่สามารถดาเนินการควบคุ มเหตุการณ์ให้จากัดอยู่ในบริเวณได้ ไม่สามารถระงับเหตุได้ด้วยพนักงาน
และอุป กรณ์ของหน่ ว ยงาน/บริ ษัท และ/หรือ รวมทั้งทีมระงับยับยั้งเหตุ และอุป กรณ์ ข องหน่ว ยงาน
ที่มีข้อตกลงช่วยเหลือ/ระงับเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จนต้องการกาลังสนับสนุนหรืออานาจการตัดสินใจ
จากภายนอกในระดับจังหวัด และ/หรือ อาจจาเป็นต้องขอกาลังสนับสนุนจากต่างประเทศ หรืออานาจ
การตัดสินใจจากภายนอกในระดับ ประเทศ จังหวัด และ/หรือ อาจจาเป็นต้องขอกาลังสนับสนุนจาก
ต่างประเทศหรืออานาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับประเทศ
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ค) การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน/แผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน
เพื่อให้การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จาเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน ซึ่งต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในภาวะปกติ
เพื่อป้องกัน และ/หรือ บรรเทาปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ดังนี้
1) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย
- รณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ตามแหล่งชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนที่อยู่ในแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พนักงานและลูกจ้างของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้มีความรู้
เข้าใจและใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างปลอดภัย
- สารวจและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการอยู่อาศัย หรือการ
ประกอบอาชีพตามแหล่งชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่อยู่ในแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- รั บ เรื่ องร้ องเรี ย นของผู้ ที่มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยจากการอยู่อาศัย หรือการประกอบ
อาชีพ ตามแหล่งชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่อยู่ในแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- สร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้า ผู้ผลิต ผู้รับเหมา
2) การตรวจตราความปลอดภัย
- ตรวจความปลอดภัยทุก พื้น ที่เ ขตปฏิ บัติ การอย่ างน้ อ ยปีล ะครั้ง เพื่อรับทราบ
ปัญหา และตัดสินใจในการบริหารงาน รวมถึงรับทราบผลการแก้ไขการตรวจครั้งที่ผ่านมา
- ตรวจความปลอดภัยพื้นที่เขตปฏิบัติการที่รับผิดชอบทุกพื้นที่เขต
- ตรวจความปลอดภัยพื้นที่เขตในความรับผิดชอบ 6 เดือนต่อครั้ง
- ตรวจพื้นที่เพื่อความปลอดภัยบริเวณเขตก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของแผนก
หรื อหน่ ว ยงาน รวมทั้งตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสิ่ งที่ตรวจพบจากการตรวจพื้นที่เพื่อความ
ปลอดภัยในครั้งก่อนอย่างเหมาะสม ตามสภาพความเสี่ยงของลักษณะการก่อสร้าง
- ตรวจพื้ น ที่ เ พื่ อ ความปลอดภั ย บริ เ วณเขตก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
ศูน ย์ ป ฏิบั ติการระบบท่อ รวมทั้งตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสิ่ งที่ตรวจพบจากการตรวจพื้นที่
เพื่อความปลอดภัยในครั้งก่อนอย่างเหมาะสม ตามสภาพความเสี่ยงของลักษณะการก่อสร้าง ก่อนจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้ก๊าซฯ
- ปฏิบัติตามแผนการบารุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ Work Instruction (WI)
ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจตราบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกอาคาร สถานที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
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3) การฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย

การประเมินงานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis ; JSA)
ขั้นตอนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS)
ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย
การทางานที่มีความร้อน (Hot work)
การทางานในที่อับอากาศ (Confined space work)
ขั้นตอนปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving)
การดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย (Basic Fire)
การอบรมของทีมที่ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
การรายงาน Sub Standard / Near Miss / ข้อเสนอแนะ
- ค้นหาและรายงานสภาพการกระทาที่ต่ากว่ามาตรฐานใน Web
- รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นใน Web
การอนุญาตการปฏิบัติงาน
- อบรมความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงาน
- ขออนุญาตปฏิบัติงานในระบบ Work Permit Online วันต่อวัน
- พิมพ์ใบอนุญาตเมื่อได้รับการอนุมัติในระบบ ติดที่หน้างาน
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตทางานอย่างเคร่งครัด
- กรณีทางานล่วงเวลาจะต้องขออนุญาตในระบบทุกครั้ง
การจัดทา Risk Assessment
- จัดทาขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
- ติดตามผลการประเมินความเสี่ยง และมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ
- สรุปและนาเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
การจัดทา WI / Procedure
- จัดทาขั้นตอนการดาเนินงานที่มีความเสี่ยง
- จัดให้มีการติดตามและทบทวน WI / Procedure
- ปฏิบัติงานตาม WI / Procedure
การจัดทา Visual Control และ Warning Sign
- จัดทา Visual Control ตามมาตรการทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบ
- จัดทาป้ายเตือน Warning Sign ตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
-

4)

5)

6)

7)

8)
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9) การสอนงาน OJT และการจัดทา Lesson Learned

- จัดทาการสอนงานแบบ OJT สาหรับพนักงานใหม่ทุกคนในหน่วยงาน
- จั ด ท า Lesson Learned ส าหรั บ อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในและนอกสายงาน
ระบบท่อส่งก๊าซฯ
- ประชาสัมพันธ์ Lesson Learned ให้พนักงานของสายงานและผู้รับเหมาได้ทราบ
10) การจัดทา Internal และ External Audit
- วางแผนงาน Internal และ External Audit ทุกหน่ว ยงานของสายงานระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ
- ประสานงานพื้นที่ในการรับการ Audit
- จัดทาสรุปผลการดาเนินงานนาเสนอให้ผู้บริหารสายงานระบบท่อฯ พิจารณา
11) การซ้อมแผนฉุกเฉินฯ
- จั ด ท าแผนและก าหนดการฝึ ก ซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ
(Pipeline Emergency Exercise) ฝึกซ้อมปีละ 1 ครั้ง ของทุกเขตปฏิบัติการ
- จัดทาแผนและกาหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (Fire Drill) ฝึกซ้อม
ปีละ 1 ครั้ง ของทุกเขตปฏิบัติการ
- จัดทาแผนและกาหนดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของสายงาน
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปีละ 1 ครั้ง
- เขี ย น Scenario ในการซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น ของแต่ ล ะศู น ย์ เ ขตฯ โดยน าผลการ
ประเมินความเสี่ยงจากพื้นที่ และ/หรือ กิจกรรมต่างๆ มาพิจารณาเพื่อกาหนดเหตุการณ์ในการซ้อม
- นัดประชุมชี้แจง Scenario ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
- ดาเนินการฝึกซ้อมตามวัน เวลา ที่กาหนด
- สรุปผลการซ้อมและติดตามการแก้ไข
- สรุปผลการซ้อมและผลการแก้ไข นาเสนอที่ประชุมผู้บริหารสายงานระบบท่อฯ
พิจารณา
12) การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์สื่อสาร
- ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจาสถานีก๊าซ เช่น Safety Valve, Relief
Valve เป็นต้น
- ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจาพื้นที่
- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
- ตรวจสอบอุ ป กรณ์ สื่ อ สารในภาวะฉุ ก เฉิ น เช่ น วิ ท ยุ สื่ อ สาร, Conference,
สัญญาณภาพ CCTV เป็นต้น
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(ง) ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต / แผนระงับเหตุฉุกเฉิน
เป็นขั้นตอนการดาเนินการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในแต่ละระดับ ซึ่งจะกล่าวถึงบทบาท
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการพิ จ ารณายกระดั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น รวมทั้ ง การจั ด ตั้ ง
ศูนย์ติดตามสถานการณ์/ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินฯ หากเหตุการณ์มีการขยายวงกว้างออกไป โดยแสดง
แผนผังลาดับการดาเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน/วิกฤต และการยกระดับเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุ ฉุ กเฉิน
แสดงได้ดังรูปที่ 2.11-7
(จ) การสื่อสารกับบุคคลภายนอกในภาวะฉุกเฉิน/ วิกฤต
เพื่อรักษาความเป็นเอกภาพในการสื่ อสารกับบุคคลภายนอก ในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน/
ภาวะวิกฤต ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สายงานระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
ได้กาหนดขั้นตอนในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์เป็น 4 ระดับ และ
ได้กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบตลอดจนการดาเนินการและประสานงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
ดังนี้
1) เหตุ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ ที่ 1-3 โดยเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ว งจ ากั ด อยู่ ใ นระดั บ ท้ อ งถิ่ น
หรือระดับจังหวัด และสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ยังสามารถควบคุมการขยายตัวของเหตุการณ์
2) เหตุ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ ที่ 4 ที่ มี ค วามรุ น แรงและขยายวงกว้ า งขึ้ น เป็ น ระดั บ ประเทศ
และจาเป็นที่จะต้องให้ ปตท. สานักงานใหญ่เข้ามีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูล
(ฉ) รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน/ วิกฤต
1) ขั้นตอนปฏิบัติในการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน /วิกฤตของระบบท่อส่งก๊าซฯ
สถานการณ์เกิดเหตุฉุกเฉิน/วิกฤตกับระบบท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline System
Interruption) กาหนดการปฏิบัติออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 เหตุฉุกเฉินระดับที่ 2
เหตุฉุกเฉินระดับที่ 3-4 แสดงรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติในการระงับเหตุ แสดงดังตารางที่ 2.11-1
2) ขั้น ตอนการสื่อสารบุคคลภายนอกในภาวะวิ ก ฤต ผังการสื่อสารบุคคลภายนอก
ในภาวะวิกฤต แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
(1) ผังการสื่อสารกับบุคคลภายนอกภาวะวิกฤต ในการระงับเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1
และ 2
(2) ผังการสื่อสารกับบุคคลภายนอกภาวะวิกฤต ในการระงับเหตุฉุกเฉินระดับที่ 2
และ 3
(3) ผังการสื่อสารกับบุคคลภายนอกภาวะวิกฤต ในการระงับเหตุฉุกเฉินระดับที่ 3
และ 4
รายละเอียดผังการสื่อสารกับบุคคลภายนอกภาวะวิกฤตแสดงดังตารางที่ 2.11-2
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รายงานฉบับสมบูรณ์

ที่มา : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2564

รูปที่ 2.11-7 : ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการดาเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการสื่อสารกับบุคคลภายนอกในภาวะฉุกเฉิน และยกระดับเหตุการณ์
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ตารางที่ 2.11-1
ขั้นตอนปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉิน
การดาเนินงาน
เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1
ระงับเหตุเบื้องต้น
หรือโทรเบอร์ฉุกเฉินในพื้นที่
หรือแจ้งไปยัง Gas Control

ผู้ดาเนินงาน
ผู้ประสบเหตุ

เข้าตรวจสอบ / ระงับเหตุ

ทีมตรวจสอบ /
ทีมระงับเหตุ

เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์

ศูนย์ติดตามสถานการณ์

เปิดศูนย์ ECC
ระงับเหตุได้หรือไม่ ?

ผอ.ศูนย์ ECC
ศูนย์ติดตามสถานการณ์

แจ้งกลับสู่สภาวะปกติ

ศูนย์ติดตามสถานการณ์

บันทึกเหตุการณ์ / สรุปผล
ยกเป็นเหตุฉุกเฉินระดับที่ 2

ศูนย์ติดตามสถานการณ์
ผอ.ศูนย์ ECC
ศูนย์ติดตามสถานการณ์

เหตุฉุกเฉินระดับที่ 2
ประกาศใช้แผนฉุกเฉินระดับ 2

ศูนย์ติดตามสถานการณ์
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดาเนินการเข้าระงับเหตุหากทาได้ หรือ
โทรเบอร์ฉุกเฉินในพื้นที่ กรณีเป็นพื้นที่ท่อส่งก๊าซฯ / สถานี
ก๊าซฯ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น Gas Control จะได้รับแจ้งเหตุ
จากพนักงานของสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ หรือเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจาสถานีก๊าซฯ และบุคคลภายนอก
เช่น ชุมชนตามแนวท่อส่งก๊าซฯ เป็นต้น
* กรณี Verify จุ ด เกิ ด เหตุ ไ ด้ ห รื อ มี ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ในการ
ตัดสินใจ Gas Control สามารถปิดวาล์วได้ทันที โดยไม่ต้อง
ขออนุมัติ ทั้งนี้ ให้ยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
Gas Control จะแจ้งให้หน่วยงานที่รั บผิ ดชอบพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด
เหตุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ และ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้า
ดาเนินการระงับเหตุ
Gas Control จะถู ก จั ด ตั้ ง เป็ น ศู น ย์ ติ ด ตามสถานการณ์
เพื่อประสานงาน และติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์
ควบคุม ประเมินสถานการณ์ ช่วยเหลือ ประสานงาน
ศู น ย์ ติ ด ตามสถานการณ์ จ ะประสานงานกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาว่าสามารถระงับเหตุได้เสร็จ
เรียบร้อยหรือไม่ ?
กรณี ที่ ร ะงั บ เหตุ ไ ด้ โ ดยปั ญ หาไม่ ข ยายวงกว้ า งออกไป
ศู น ย์ ติ ด ตามสถานการณ์ จ ะแจ้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งว่ า
เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ
ทาการบันทึกเหตุการณ์ / สรุปผล และหยุดการดาเนินการ
พิจารณาแล้วไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในวงจากัดของพื้ นที่
หรือเข้าสู่ภาวะปกติได้ ต้องการสนับสนุนระดับท้องถิ่น
แต่ ถ้ า เหตุ ก ารณ์ ข ยายวงกว้ า งออกไป ศู น ย์ ติ ด ตาม
สถานการณ์ จ ะแจ้ งผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ยกระดั บ เป็ น เหตุ ฉุก เฉิน
ระดับที่ 2
ศูนย์ติดตามสถานการณ์จะประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 2 และ
แจ้งผ่าน SMS ให้ผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งภายในศูนย์ EMCTSO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.11-1
ขั้นตอนปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉิน (ต่อ)
การดาเนินงาน
เหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 (ต่อ)
เปิดศูนย์ EMC TSO

ผู้ดาเนินงาน
ผอ.ศูนย์ EMC-TSO

พิจารณาความรุนแรงของเหตุการณ์

ผอ.ศูนย์ EMC-TSO

พิจารณาว่ามีผลกระทบต่อการจัดส่ง
ก๊าซหรือไม่ ?

ผอ.ศูนย์ EMC-TSO

บริหารจัดการควบคุมการรับ-ส่งก๊าซ ทีมจัดการควบคุม
การรับส่งก๊าซ
ยามวิกฤต

ดาเนินการตามแผน IMP / BCP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม / สนับสนุนการดาเนินการ
ตามแผน IMP / BCP

ผอ. ศูนย์ EMC-TSO

ความคืบหน้าของเหตุการณ์

ผอ. ศูนย์ EMC-TSO
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
เปิดศูนย์ EMC-TSO รับรายงานจากศูนย์ติดตามสถานการณ์
พร้ อ มประเมิ น บั ญ ชาการ ตั ด สิ น ใจ และบริ ห ารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ผอ.ศูนย์ EMC-TSO ตัดสินใจว่าเหตุการณ์รุนแรงในระดับใด
- ถ้าเหตุการณ์เข้าขั้นการลุกลามรุนแรงมีการขยายวงกว้าง
มีความต้องการอานาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดั บ
จังหวัด (จะตัดสินใจยกเหตุการณ์เป็นเหตุฉุกเฉินระดับที่ 3-4)
- แต่ถ้าเหตุการณ์ยังสามารถรับมือได้จะดาเนินการในลาดับ
ถัดไป
ผู้จัดการศูนย์ตัดสินใจว่าเหตุการณ์รุนแรงในระดับใด
- ถ้าเหตุการณ์เข้าขั้นวิกฤต จะตัดสินใจยกเหตุการณ์เป็ น
เหตุฉุกเฉินระดับที่ 3-4
- แต่ ถ้ า เหตุ ก ารณ์ ยั ง สามารถรั บ มื อ ได้ จะด าเนิ น การ
ในลาดับถัดไป
- ประเมินสถานการณ์บริหารจัดการควบคุมการรับ ส่งก๊ าซ
และรายงานความคืบหน้าต่อ ผอ.ศูนย์ EMC-TSO รับทราบ
- ควบคุมการรั บ ส่งก๊ า ซฯ ที่ Backup Site (กรณี SCADA
Fail หรือไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในห้อง Gas Control
ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซชลบุรี)
- ประเมินสถานการณ์และพิจารณาประกาศใช้แผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิ จ (Business Continuity Plan ;
BCP) เสนอ ผอ. ศูนย์ EMC-TSO
เมื่อมีการประกาศเหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะด าเนิ น การตามแผน IMP / BCP ที่ ก าหนดไว้ พร้ อ ม
รายงานให้ ผอ. ศูนย์ EMC-TSO รับทราบ
ระหว่างการดาเนินการตามแผน IMP / BCP ผจ. ศูนย์ EMCTSO จะติดตามและให้การสนับสนุนการดาเนินการที่จาเป็น
ต่างๆ รวมถึงพิจารณาประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCP)
ระหว่างการดาเนินการตามแผน BCP จะมีการร่วมพิจารณา
ความคืบหน้าของเหตุการณ์ และถ้าเหตุการณ์มีการลุกลาม
รุ น แรง มี ก ารขยายวงกว้ า ง มี ค วามต้ อ งการอ านาจการ
ตัดสินใจจากภายนอก ในระดับจังหวัด ผจ. ศูนย์ EMC-TSO
จะตัดสินใจยกเหตุการณ์เป็นเหตุฉุกเฉินระดับที่ 3-4
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.11-1
ขั้นตอนปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉิน (ต่อ)
การดาเนินงาน
เหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 (ต่อ)

ผู้ดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

แจ้งกลับสู่ภาวะปกติ

ผอ. ศูนย์ EMC-TSO

บันทึกเหตุการณ์ / สรุปผล
เหตุฉุกเฉินระดับที่ 3-4
รายงานสถานการณ์ และสนับสนุน
ข้อมูล

เลขาศูนย์ EMC-TSO

หากเหตุการณ์ยังอยู่ในการควบคุม แต่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ
จะดาเนินการตามแผน IMP / BCP จนกว่าเหตุการณ์จะกลั บสู่
ภาวะปกติ เมื่อเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ จะดาเนิ นการ
ในขั้นถัดไป
กรณี ที่ ส ามารถควบคุ ม เหตุ ก ารณ์ ก ลั บ สู่ ภ าวะปกติ ไ ด้
ผอ. ศูนย์ EMC-TSO จะสั่งการให้ห้องควบคุมการส่งก๊ า ซฯ
(Gas Control) ประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉินระดับ 2 และแจ้ง
ผ่าน SMS ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
เลขาศูนย์ EMC-TSO ทาการบันทึกเหตุการณ์ / สรุปผล

ดาเนินการตามแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

ผอ. ศูนย์ EMC-TSO

ติดตาม / สนับสนุนการดาเนินการ
ตามแผน BCM
ความคืบหน้าของเหตุการณ์

ผอ. ศูนย์ EMC-TSO

แจ้งกลับสู่ภาวะปกติ

ผอ. ศูนย์ EMC-TSO

บันทึกเหตุการณ์ / สรุปผล

เลขาศูนย์ EMC-COO

ผอ. ศูนย์ EMC-TSO

ผอ. ศูนย์ EMC-TSO

เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ ถู ก ยกระดั บ เป็ น เหตุ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ ที่ 3-4
ผอ. ศูนย์ EMC- TSO จะรายงานสถานการณ์และสนับสนุน
ข้ อ มู ล ให้ กั บ ที ม เลขาฯ ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (EMC-COO)
ทราบ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก
- สั่งการและสนับสนุนทีมฉุกเฉินในศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินฯ
(ชลบุรี) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเหตุฉุกเฉินระดับที่ 2
- ประสานงาน สนับสนุนข้อมูลให้ศูนย์บริหารจัดการเหตุ
ฉุ ก เฉิ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเลี ย มขั้ น ต้ น และก๊ า ซธรรมชาติ
(EMC-COO)
ระหว่างการดาเนินการตามแผน BCM ผอ. ศูนย์ จะติดตาม
และให้การสนับสนุนการดาเนินการที่จาเป็นต่างๆ
ระหว่างการดาเนินการตามแผน BCP จะมีการร่วมพิจารณา
ความคืบหน้าของเหตุการณ์ และถ้าเหตุการณ์ ยังไม่กลับสู่
สภาวะปกติ จะดาเนินการตามแผน BCP จนกว่าเหตุการณ์
จะกลับสู่ภาวะปกติ เมื่อ เหตุก ารณ์จ ะกลับสู่ภาวะปกติ จ ะ
ดาเนินการในขั้นถัดไป
เมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ผอ. ศูนย์จะแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
เลขาศูนย์ EMC-COO ทาการบันทึกเหตุการณ์ /สรุปผล

ที่มา : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2564
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.11-2
ขั้นตอนการสื่อสารกับบุคคลภายนอกในภาวะวิกฤต
การดาเนินงาน
ผู้ดาเนินงาน
เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 และ 2
สื่อความ ณ จุดเกิดเหตุ หรือ
ผอ. ศูนย์ ECC และทีมสื่อความ
จุดอานวยการเหตุฉุกเฉินระดับ พื้นที่
ท้องถิ่น

เหตุการณ์รุนแรงจนต้อง
ยกระดับ ?

ศูนย์ติดตามสถานการณ์

ขั้นตอนการดาเนินงาน
กรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในขั้นตอนระงับเหตุ จะมีการ
สื่อความไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
- หน่วยราชการในพื้นที่
- ชุมชนในพื้นที่
- สื่อมวลชนท้องถิ่น (กรณีได้รับมอบหมายจาก ผทต.
โดยการให้ ข่ า วต้ อ งเป็ น ไปตาม Press Release จาก
สภญ.) โดยการสื่อสารข้อมูลเพื่ อรักษาภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กรจนกระทั่งการระงับเหตุเสร็จสิ้น
หลั ง การระงั บ เหตุ ก ารณ์ แ ล้ ว ผลกระทบมี ก ารขยาย
วงกว้างออกไป ศูนย์ติดตามสถานการณ์จะแจ้งผู้บริหาร
เพื่อยกระดับเป็นเหตุฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 และ 3
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีวงจากัดอยู่ในระดับจังหวัด และสายงานท่อส่งก๊าซยังสามารถควบคุมการขยายตัวของเหตุการณ์
ให้ข่าวกับสื่อมวลชน
ผอ. ศูนย์ EMC-TSO
ทาหน้าที่ให้ข่าวกับสื่อมวลชนทุกระดับตาม Press
Release จาก สภญ. (สนญ.)
ควบคุมการสื่อสารกับ
ผอ. ศูนย์ EMC-TSO
สรุ ป ข้ อ มู ล ข่ า วสารตาม Press Release จาก สภญ.
บุคคลภายนอก (จังหวัด)
เตรี ย มการแถลงข่ าวกั บ สื่ อมวลชนระดั บจั งหวั ด และ
กากับดูแลในการให้ข้อมูลข่าวสารกับพื้นที่ที่เกิดเหตุ ผ่าน
ทางทีมประชาสัมพันธ์ / สื่อความ และให้ข้อมูลข่าวสาร
กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานราชการผ่านทาง บส.
โดยได้รับคาแนะนาจาก สภญ. (สนญ.)
รวบรวมข้อมูลและ
เลขาฯ ศูนย์ EMC-TSO
รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานสถานการณ์ศูนย์ควบคุม
ประสานงาน สภญ.
เหตุฉุกเฉินที่ผ่านการอนุมัติจาก ผอ. ศูนย์ EMC-TSO
ส่งให้ สภญ. จัดทา Press Release
รวบรวมข้อมูล / รายงาน
บส.
ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายงาน
ต่อศูนย์ EMC-TSO และสรุปรายงานแจ้งต่อ
- หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(สานักงาน กกพ.)
- กรมธุรกิจพลังงาน
ประสานงานทีมสื่อความ
ทีมประชาสัมพันธ์ / สื่อความ
ประสานงานกับสื่อความในพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อสื่อความ
ในพื้นที่
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากศูนย์ EMC-TSO และ
สภญ. ไปยัง
- หน่วยงานราชการในพื้นที่
- ชุมชนในพื้นที่
- สื่อมวลชนท้องถิ่น
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.11-2
ขั้นตอนการสื่อสารกับบุคคลภายนอกในภาวะวิกฤต (ต่อ)
การดาเนินงาน
ประสานงาน / ต้อนรับ
สื่อมวลชน

ผู้ดาเนินงาน
ทีมประชาสัมพันธ์ / สื่อความ

-

จัดทา Press Release

สภญ.

-

เหตุการณ์รุนแรงจนต้อง
ยกระดับ ?

ผอ. ศูนย์ EMC-TSO

-

ประสานงาน / ต้อนรับ
สื่อมวลชน

ทีมประชาสัมพันธ์ / สื่อความ

-

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประสานงานนักข่าวสื่อมวลชน พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่
ให้การต้อนรับระหว่างรอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและสถานที่เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการให้ข่าวกับสื่อมวลชน
ประมวลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ศู น ย์ EMC-TSO เพื่ อ จั ด ท า
Press Release และส่ ง กลั บ มาที่ ศู น ย์ EMC-TSO
เพื่อแจกจ่าย Press Release ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
แต่ถ้าเหตุก ารณ์ขยายวงกว้างขึ้นเป็นระดับประเทศ
ผอ.ศูนย์ EMC-TSO จะแจ้งไปยังศูนย์บริหารจั ดการ
เหตุฉุกเฉิน (EMC-COO) เพื่อยกระดับเหตุการณ์และ
เปิดศูนย์บริหารจัดการภาวะวิกฤต (CMC)
ประสานงานนักข่าวสื่อมวลชน พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่
ให้การต้อนรับระหว่างรอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและสถานที่ เพื่อสนั บสนุ น
ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการให้ข่าวกับสื่อมวลชน

เหตุฉุกเฉินระดับที่ 3-4
ที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นเป็นระดับประเทศ และจาเป็นที่จะต้องให้สานักงานใหญ่เข้ามีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูล
ควบคุมการสื่อสารกับ
ศูนย์บริหารจัดการภาวะวิกฤต
- จะประสานงานด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารกั บ สื่ อ มวลชน
บุคคลภายนอก
(CMC)
ระดับประเทศ กากับ ดูแลในการให้ข้อมูลข่าวสารให้
(ระดับประเทศ)
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม ปตท.
ให้คาแนะนา
สภญ.
- ประมวลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ ให้
ค าแนะน าในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสมกั บ
ศูนย์อานวยการฯ พร้อมทั้งประสานด้านการสื่อความ
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากศูนย์อานวยการฯ ไปยัง
ศูนย์ควบคุมฯ และทีมมวลชน
หมายเหตุ : สนญ
ECC

คือ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
คือ ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีผู้บริหารสูงสุดของพื้นที่เกิดเหตุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็น
ผู้อานวยการศูนย์
EMC-TSO คือ ศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หรือผู้จัดการฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
ทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการศูนย์
EMC-COO คือ ศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการศูนย์
CMC
คือ ศูนย์บริหารจัดการภาวะวิกฤต โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปตท.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการศูนย์
สภญ.
คือ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บส.
คือ ส่วนบริหารสัญญาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ที่มา : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2564
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64350_บทที่ 2 (SEC 2) Rev.00 (Final)

หน้า 2-140

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ช) การระงับเหตุฉุกเฉินในบริเวณพื้นที่โครงการฯ
กรณีเกิดเหตุฉุ ก เฉิน ของระบบท่ อส่ ง ก๊า ซธรรมชาติ ในบริ เวณพื้น ที่โ ครงการฯ อยู่ใ น
ความดูแลรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) แสดงผังโครงสร้างบังคับบัญชาเหตุฉุกเฉิน
(Emergency Organization Chart) และการระงับเหตุฉุกเฉินของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในบริเวณ
พื้นที่โครงการฯ แสดงดังรูปที่ 2.11-8
1) การเตรียมความพร้ อมในการปฏิ บัติ งานเพื่อรองรั บในกรณีเกิ ดเหตุฉุกเฉิ น จาก
โครงการฯ
ปท.3 ได้มีการเตรี ยมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินที่ อาจเกิดขึ้นในแนวท่ อ
ก๊าซธรรมชาติทั้งการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และกาลังคนในระยะก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน และการซ้อม
แผนฉุกเฉินเพื่อฝึกทักษะในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
(1) การเตรียมความพร้อมด้านกาลังคนและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ปท.3 ได้ จั ด เตรี ย มที ม ปฏิ บั ติ ก ารในการเข้ า ระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ไว้ 2 ที ม ได้ แ ก่
ทีมสนับสนุนภายใน (ทีมอพยพ ทีมปิดกั้นบริเวณ ทีมตัดแยกระบบ และทีมดับเพลิง) และทีมประสานงาน
ภายนอก (ที ม ต้ อ นรั บ สื่ อ มวลชน และที ม ประสานงานหน่ ว ยราชการ/ลู ก ค้ า ) พร้ อ มอุ ป กรณ์ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
(2) การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงกาหนดให้มีการฝึกซ้อม
แผนฉุกเฉินในพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ ปท.3 อย่างสม่าเสมอ
2) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 เริ่มจากผู้ประสบเหตุ
ฉุกเฉิน พบเหตุและแจ้ งเหตุฉุกเฉิน ไปที่ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3827-4399 หรือ
สายด่วน 1540 และ ปท.3 จะส่งเจ้าหน้าที่เดินทางเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์และ
แจ้งกลับไปยังศูนย์ปฏิบัติก ารชลบุรีเพื่อประกาศเหตุฉุกเฉิน และ ปท.3 จะแต่งตั้งทีมระงับเหตุฉุกเฉิน
ตามสายบังคับบัญชาที่เกิดเหตุ โดยผู้จัดการ ปท.3 เป็นผู้สั่งการที่เกิดเหตุ สาหรับการแจ้งเหตุฉุกเฉินกับ
หน่ ว ยงานเจ้ า ของพื้น ที่ กรณีเหตุฉุ ก เฉิ นระดั บ 1 ทีมตรวจสอบ / ระงับเหตุ ของ ปตท. เข้าท าการ
ตรวจสอบ / ระงับเหตุ หากสามารถระงับเหตุได้ศูนย์ติดตามสถานการณ์จะแจ้งกลับสู่สภาวะปกติ และจด
ท าบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ / สรุ ป ผล แต่ ห ากระงั บ เหตุ ไ ม่ ไ ด้ ศู น ย์ ติ ด ตามสถานการณ์ จ ะประสานงานกั บ
ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินและยกเป็นเหตุฉุกเฉินระดับ 2 จากนั้นศูนย์ควบคุมภาวะฉุ กเฉินจะเข้าทาการ
ตรวจสอบ / ระงับเหตุ หากสามารถระงับเหตุได้จะแจ้งกลับสู่สภาวะปกติ และจดบันทึกเหตุการณ์ /
สรุ ป ผล แต่ห ากระงับ เหตุไม่ได้ จ ะประสานกับหน่ว ยงานภายนอกในระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด
ตามลาดับ และยกเป็นเหตุฉุกเฉินระดับ 3 และ 4 หากเหตุการณ์มีการขยายวงกว้างออกไป
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หน่วยงาน
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ศูนย์ควบคุมระบบท่อส่งก๊าซ (Gas Control) ของ ปตท.
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3)
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
สานักงานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
สถานีดับเพลิง มาบข่าพัฒนา
สถานีดับเพลิง มาบข่า
สถานีดับเพลิง ปลวกแดง
สถานีดับเพลิง มาบตาพุด
สถานีดับเพลิง ระยอง
NPC
Posco-Thainox
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สถานีตารวจภูธรนิคมพัฒนา
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลมงกุฎระยอง

เบอร์โทรศัพท์
02537-2000 สายด่วน 1540
0-3827-4397, 0-38274399
0-2537-2000 ต่อ 35000
0-8192-58876, 0-3897-8500
0-3863-7819
0-3896-8900
0-3896-8900
0-3863-6511
0-3865-9115
0-3860-8983, 0-3868-5191
0-3861-1145
0-3897-7700
0-3863-6125-41
0-3896-7415
0-3863-6111
038-612999
038-611104, 088-5050000
038-682136
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รูปที่ 2.11-8 : โครงสร้างบังคับบัญชาเหตุฉุกเฉิน (Emergency Organization Chart) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในบริเวณพื้นที่โครงการฯ

รายงานฉบับสมบูรณ์

ที่มา : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2564

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ปท.3 :

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับหลัก
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ส าหรั บ การแจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น กั บ หน่ ว ยงานราชการ กรณี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ 1 และ 2
ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินจะแจ้งเพื่อทราบสภาวะของเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ส่วนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 3
และ 4 ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินจะประสานงานสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ระยอง
เพื่อขอการสนับสนุนในการระงับเหตุฉุกเฉิน โดยผู้อานวยการศูนย์เฉพาะกิจการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เป็นผู้สั่งการที่เกิดเหตุ และ ปตท. จะเป็นผู้ปฏิบัติการร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดระยอง
3) การระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
การควบคุม การดาเนิน งานจ่า ยก๊า ซธรรมชาติ และการควบคุม กรณีเ กิด การรั่ว ไหล
หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ สามารถสั่งปิดหรือตัดแยกการจ่ายก๊าซธรรมชาติได้ด้วยระบบอัตโนมัติ
ในระยะไกลที่เรีย กว่า SCADA โดยมีศูนย์กลางการควบคุม (Gas Control) อยู่ที่ศูนย์ ปฏิบัติการชลบุรี
และมี ปท.3 ของ ปตท. ตั้งอยู่บริเวณตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ทาหน้า ที่ดูแลระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ
การระงับ เหตุฉุก เฉิน กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี
ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินการดังต่อไปนี้
- กรณีที่ 1 เมื่อตรวจสอบและพบว่าเกิดการรั่วไหลหรือแตกหักของท่อส่งก๊าซฯ หรือ
เกิดก๊าซฯ รั่วอย่างรุนแรงในเส้นท่อจะดาเนินการปิดวาล์วก่อนและหลังจุดเกิดเหตุ และตัดระบบจ่ายก๊าซฯ
ในกรณีฉุกเฉินโดยสั่งเปิด -ปิดวาล์วที่ Gate Station ด้วยระบบ SCADA ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 นาที
จากนั้นศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ ปท.3 ให้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อประเมินและ
ระงับเหตุตามแผนฉุกเฉิน ภายในเวลาประมาณ 30 นาที
- กรณีที่ 2 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการรั่วไหลหรือแตกหักของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ
ก่อให้ เกิดเพลิ งไหม้ห รื อเหตุการณ์ อื่น ใดที่มี ผลกระทบรุนแรงต่ อเนื่ อง หรือเกิดความเสี ยหายต่อชีวิ ต
ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ปตท. จะมีการตั้งศูนย์ประสานงานเขตจังหวัด ระยอง ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี และศูนย์อานวยการ ณ ปตท. สานักงานใหญ่ โดยศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินจะแจ้ง
ศูนย์อานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการระงับเหตุฉุกเฉิน โดยหัวหน้า
หน่วยราชการ (ตามความรุนแรง) เป็นผู้สั่งการที่เกิดเหตุ และ ปตท. จะเป็นผู้ปฏิบัติการร่วมและสนับสนุน
กับหน่วยราชการ
ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือเข้าระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการฯ
บรรจุอยู่ในแผนระงับเหตุฉุกเฉินของศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 ดังรายการและหมายเลขโทรศัพท์ใน
ตารางที่ 2.11-3
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ตารางที่ 2.11-3
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่สาคัญ
หน่วยงาน
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
- ศูนย์ควบคุมระบบท่อส่งก๊าซ (Gas Control) ของ ปตท.
- ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
- ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3)
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
หน่วยงานสาธารณสุข
- โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
- โรงพยาบาลระยอง
- โรงพยาบาลมงกุฎระยอง
- สาธารณสุขอาเภอนิคมพัฒนา
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
หน่วยงานอื่นๆ
- ที่ว่าการอาเภอนิคมพัฒนา
- เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา

2.12

หมายเลขโทรศัพท์
0-3827-4397, 0-3827-4399
0-2537-2000 หรือ สายด่วน 1540 (24 ชั่วโมง)
0-8192-58876, 0-3897-8500
0-3869-4129
0-3896-8900

038-612999
038-611104, 088-5050000
038-682136
0-3863-6827
0-3896-7415
0-3863-7699
0-3863-7819

การชดเชยเมื่อเกิดความเสียหาย

2.12.1

กรมธรรม์ระหว่างการก่อสร้าง (Construction)
บริ ษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่ น จากัด จะจั ดท าประกั นภัยสาธารณะเพื่ อให้ ความคุ้ มครอง
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่ 3 โดยในกรณีที่การก่อสร้างก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ได้รับ
ความเสี ย หายสามารถแจ้ ง ไปยั ง บริ ษั ท ฯ ได้ ต ามป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการฯ หรื อ แจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่
ที่ปฏิบัติงานสนามได้ทันที เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งแล้วจะให้การช่วยเหลือเร่งด่วน พร้อมตรวจสอบเหตุและ
ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนจ่ า ยค่ าชดเชยให้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ตามกรมธรรม์ที่ได้ ใ ห้ ผู้ รั บ เหมาจั ด ซื้ อ
กรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้าง (Construction All Risk ; CAR) เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง (CAR) คุ้มครองความเสียหายของงานระหว่างก่อสร้าง
หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยกรมธรรม์จะจ่ายชดใช้ค่าเสียหายสูงสุดตามมูลค่าก่อสร้าง (Project Value)
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ทรั พ ย์ สิ น ของ บริ ษั ท เอ็ ก โก โคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั บ
งานก่อสร้าง (Existing Property) คุ้มครองทรัพย์สินของ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ที่อาจได้รับ
ความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับงานก่อสร้าง
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability : TPL) กาหนดให้
ผู้รับเหมาซื้อประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจ
ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่ างการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับเหมาต้องจัดหาวงเงินคุ้มครอง
เบื้ องต้ นไว้ ไม่ น้ อยกว่ ามู ลค่ าความรั บผิ ดส่ วนแรกของ บริ ษั ท เอ็ กโก โคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด ที่ ร ะบุ ไ ว้
ในกรมธรรม์ TPL ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
ทั้งนี้ หากมูลค่าความเสียหายเกินกว่าวงเงินความคุ้มครองที่ผู้รับเหมาจัดซื้อประกันไว้
มูลค่าความเสียหายส่วนเกินจะสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ TPL ของ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(2) กรมธรรม์ระหว่างการดาเนินการ (Operation)
เมื่อก่อสร้างและทดสอบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ ในช่วงของการดาเนินการ
จ่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด จะทาการโอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการฯ จนถึงวาล์ตัวสุดท้ายที่ MRS ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ระยะทางโดยประมาณ 1.362 กิโลเมตร ให้กับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล
ตรวจสอบและบารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ โดยหลังจากทาการโอนกรรมสิทธิ์ ปตท. จะจัดทาประกันภัย
สาธารณะเพื่อให้ ความคุ้มครองความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่ 3 และภัยธรรมชาติต่างๆ
โดยในกรณีที่เกิดผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบท่อส่ ง
ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. นั้ น ผู้ ที่ได้รั บผลกระทบ/ผู้ เสี ยหายสามารถแจ้ งไปยัง ปตท. หรือ พนัก งาน
ฝ่ า ยปกครองของส่ ว นปกครองท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ได้ ทั น ที หมายเลขโทรศั พ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ร ะบุ ไ ว้
ที่ป้ ายแสดงโครงการ/ป้ายเตือนต่างๆ เมื่อ ปตท. ได้รับแจ้งแล้ ว จะตรวจสอบในพื้นที่เพื่อดาเนินการ
ในขั้นตอนจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในเบื้องต้น
(ก) ความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ปตท. ได้ จั ด ท าประกั น ภั ย คุ้ ม ครองความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายต่ อ ชี วิ ต และ
ทรั พย์ สิ น ของประชาชนหรือบุ คคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุการดาเนินงานของ ปตท. และจาก
บุคคลที่ 3 ในวงเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง (รายละเอียดดังภาคผนวก 2จ)
โดยพิจารณาจ่ายตามสภาพความเสียหายของผู้ประสบเหตุ ทั้งนี้ จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์เมื่อ
ท่อส่งก๊าซฯ ของ ปตท. ก่อสร้างแล้วเสร็จ ผ่านการทดสอบและส่งจ่ายก๊าซ (Testing & Commissioning)
ต่อเนื่ องเป็ น เวลา 72 ชั่ว โมง และได้รั บมอบงานจากบริษัทผู้รับเหมาให้แก่ ปตท. แล้ ว โดยมีเงื่อนไข
ความคุ้มครองแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
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1) กรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Policy) และประกัน ภัย
การเมือง (Political Violence) การเสี่ยงภัยทุกชนิด คือ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของทรัพย์สินที่เอาประกัน ที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มิได้
คาดหมายใดๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ร ะบุ ย กเว้ น ไว้ โ ดยเฉพาะในกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ในขณะที่ ท รั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว
อยู่ภายในบริเวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัย และภัยการเมือง
คือ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย หรือ
สูญหายจากภัยการเมือง ซึ่งกรมธรรม์จะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ
ทุกชนิด ทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก (External Factor) และเกิดขึ้นในลักษณะทันทีทันใด (Sudden)
และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Unforeseen) เช่น ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการกระทา
ของบุคคล โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2) กรมธรรม์ประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Third Party
Liability Policy ; TPL) คุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของ ปตท. ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ที่ซึ่ง ปตท. ต้องรับผิด
โดยผลของกฎหมาย รวมถึ ง ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากระบบท่ อ ต่ า งๆ ของ ปตท. และก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ข) ขั้นตอนการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)
1) หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ ปตท. แล้ว ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบโดยทันที
2) บริ ษั ท ประกั น ภั ย จะแต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ระเมิ น ความเสี ย หาย ( Loss Adjustor)
เป็ น ตั ว แทนในการส ารวจและประเมิ น ความเสี ย หายเพื่ อ พิ จ ารณาว่ า อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น มี ส าเหตุ
ความเสียหายอยู่ในข้อคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ และประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น เพื่อให้
ผู้รับประกันเตรียมสารองเงินในการจ่ายค่าสินไหมต่อไป
3) ปตท. จะต้องดาเนินการจัดหาและคัดเลื อกผู้รับเหมา โดยการสอบราคาหรื อ
ประกวดราคา พร้อมทั้งรวบรวมส่งหลักฐานใบเสนอราคาให้ผู้รับประกันพิจารณาจ่ายชดใช้ค่าสินไหมต่อไป
4) ผู้ประเมินความเสียหาย (Loss Adjustor) ทาหน้าที่ สรุปสาเหตุ และมูลค่า
ความเสียหายทั้งหมด พร้อมทั้ งเสนอความเห็นต่อผู้รับประกันว่า ควรจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือไม่
เป็นเงินเท่าใด
5) เมื่ อ ผู้ รั บ ประกั น ตอบตกลงชดใช้ ค่ า เสี ย หายแล้ ว จะด าเนิ น การจ่ า ยชดใช้
ค่าสินไหมในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายต่อไป
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(ค) ขั้นตอนการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability)
หาก ปตท. ได้รั บ แจ้งข้อเรียกร้องค่าเสี ยหายหรือเงินชดเชยจากบุค คลที่ 3 หรือ
ประชาชน ซึ่ ง ได้ รั บ ความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น ผลมาจากอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่าง
การดาเนินการของ ปตท. แล้ว ต้องรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบโดยทันที หากความเสียหายได้ขยาย
ไปในวงกว้าง ปตท. อาจตั้งศูนย์รับคาร้องจากบุคคลภายนอกก็ได้ และมีขั้นตอนการชดเชยความเสียหาย ดังนี้
1) บริ ษั ท ประกั น ภั ย จะแต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ระเมิ น ความเสี ย หาย ( Loss Adjustor)
เป็ น ตัว แทนในการส ารวจและประเมิ นความเสี ยหาย เพื่อพิจารณาว่า สาเหตุ ความเสี ยหายนั้น อยู่ ใ น
ข้อคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ และประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเพื่อให้ผู้รับประกันเตรียมสารอง
เงินในการจ่ายค่าสินไหมต่อไป
2) ปตท. จะต้องรวบรวมเอกสารการเรียกร้องค่าเสียหายและสรุปค่าเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่งให้บริษัทประกันภัยพิจารณาจ่ายค่าสินไหมฯ ต่อไป
3) ผู้ ป ระเมิ น ความเสี ย หาย (Loss Adjustor) จะสรุ ป สาเหตุ แ ละมู ล ค่ า ความ
เสียหายทั้งหมด พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้รับประกันว่าควรจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ เท่าใด
เมื่อผู้รับประกันตอบตกลงชดใช้แล้ว จะดาเนินการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่
บุคคลภายนอกต่อไป โดยสามารถดาเนินการจ่ายค่าเสียหายผ่าน ปตท. หรือให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้
ผู้เสียหายโดยตรงก็ได้
กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ รุ น แรงถึ ง ขั้ น เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ บุ ค คลภายนอก ปตท.
อาจพิจารณาสารองจ่ายค่าเสียหายไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ขั้นตอนการชดเชยในกรณีปกติ เมื่อสรุปสาเหตุและมูลค่าความเสียหายทั้งหมดแล้ว ผู้รับประกัน
จะเป็ น ผู้ จ่ ายเงิน ให้ กับ ผู้ ได้รั บ ความเสี ยหาย โดยสามารถดาเนินการจ่ายค่าเสี ยหายผ่ าน ปตท. หรือ
ให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้ผู้เสียหายโดยตรงก็ได้
(ง) ขั้นตอนและเกณฑ์การปฏิบัติในการชดเชยเร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
1) เมื่ อ ได้ รั บ ผลกระทบให้ แ จ้ ง เหตุ ไ ปยั ง หน่ ว ยงาน ปตท. หรื อ พนั ก งาน
ฝ่ า ยปกครองของส่ ว นปกครองท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ได้ ทั น ที หมายเลขโทรศั พ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ร ะบุ ไ ว้ ที่
ป้ายแสดงโครงการ/ป้ายเตือนต่างๆ
หลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอค่าชดเชยเร่งด่วน :
- สาเนารายงานประจาวันเกี่ยวกับคดีของตารวจหรือรายงานของอาเภอ/แขวง
หรือรายงานจากสถานีตารวจภูธรอาเภอ/สถานีตารวจนครบาลที่เกิดเหตุ
- สาเนาสรุปสาเหตุคดีของพนักงานสอบสวน
- ใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)
- ทะเบียนสมรส
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ผู้ยื่นและผู้ได้รับผลกระทบ)
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- สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ยื่นและผู้ได้รับผลกระทบ)
- ใบรับรองทายาท
- ใบรับรองแพทย์

2) เมื่อ ปตท. ได้รับแจ้งแล้ ว จะดาเนินการตรวจสอบในพื้นที่ เพื่อดาเนินการ
ในขั้น ตอนจ่ ายค่าชดเชยเร่ งด่ว นให้ แก่ ผู้ ไ ด้รับผลกระทบเพื่ อเป็น การบรรเทาทุ กข์ ฉุ กเฉิ นในเบื้ อ งต้ น
โดยหน่วยงานที่ดูแลรั บผิดชอบโครงการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ขั้นต่าในการ
ดาเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิ ธีดาเนินการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2556 เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ ก่ อ นเข้ า สู่ ขั้ น ตอนการชดเชย
ของประกันภัย ดังนี้
- กรณีเสียชีวิต
 ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ จานวน 25,000 บาทต่อคน
 กรณีผู้เสียชีวิตเป็นหัว หน้ าครอบครัวหรื อผู้ห ารายได้ เลี้ย งดู ครอบครั ว
เงินช่วยเหลือครอบครัว 25,000 บาทต่อคน
- กรณีบาดเจ็บ
 กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรั กษาตัวในสถานพยาบาลตั้ง แต่ 3 วันขึ้นไป
เงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000 บาทต่อคน
 กรณีบาดเจ็บถึงขั้นพิการ / ทุพพลภาพ เงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000
บาทต่อคน
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอค่าชดเชย
เร่ ง ด่ ว น และรั บ ค่ า ชดเชยเร่ ง ด่ ว นได้ โ ดยทั น ที ที่ ห น่ ว ยงาน ปตท. หรื อ ส่ ว นปกครองท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
ที่อยู่ใกล้เคียง

2.13

การจัดเตรียมพื้นที่สานักงานชั่วคราว

2.13.1

การจัดเตรียมพื้นที่
การจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ก องเก็ บ วั ส ดุ แ ละส านั ก งานชั่ ว คราว (Site Office) บริ ษั ท เอ็ ก โก
โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ได้กาหนดให้ บ ริษัทรับเหมาเป็นผู้ จัดหาเช่าพื้นที่ส าหรับทาสานักงานชั่ว คราว
ให้แล้วเสร็จก่อนดาเนินการก่อสร้าง รวมทั้งกาหนดให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ได้ระบุเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้รับเหมา
ถึงหลักเกณฑ์การจัดหาพื้นที่ดังกล่าว โดยพิจารณาสภาพพื้นที่ให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านการจัดการ
ความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และไม่รบกวนพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติ
ให้ได้ตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
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นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดมาตรการจัดการด้านระบบสาธารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในพื้นที่ สานักงานชั่วคราวเพื่อให้การดาเนินงานมีผลกระทบน้อยที่สุด โดยการจัด
ผังพื้นที่บริเวณสานักงานชั่วคราวจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังรูปที่ 2.13-1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สานักงานชั่วคราว
บริ ษั ท รั บ เหมาจะจั ด เตรี ย มตู้ ค อนเทนเนอร์ ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น ส านั ก งานชั่ ว คราวของ
โครงการฯ มาตั้งไว้ภายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งภายในจะมีทสี่ าหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ
สาหรับวิศวกรและเจ้าหน้าที่โครงการฯ
(2) พื้นที่กองเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือก่อสร้าง
พื้นที่เก็บกองวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือก่อสร้างจะจัดให้อยู่บริเวณที่ง่ายต่อการจัดเก็บ
และนาไปใช้ในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ย่อยๆ คือ

พื้นที่เก็บท่อ มีลักษณะเป็นลานเปิดโล่ง ทาการปรับพื้นที่ให้แน่น เรียบ และติดตั้ง
ไม้รองท่อเพื่อไม่ให้ท่อเคลื่อนที่ ซึ่งอาจทาให้ผิวเคลือบท่อเสียหาย

พื้น ที่เก็บ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ จะเก็บไว้ในตู้ ค อนเทนเนอร์ โดยแบ่งพื้นที่จั ด วาง
ไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกในการหยิบใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย

พื้นที่จอดรถขุดตักดิน (Backhoe) เป็นลานดินที่ปรับพื้นที่ให้เรียบ

พื้นที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น ต้องแยกเก็บให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟและ
สารเคมี ที่ ส ามารถท าปฏิ กิ ริ ย าได้ ง่ า ย โดยจะเก็ บ ไว้ ใ นถั ง ขนาด 200 ลิ ต ร ที่ มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด อยู่ ใ น
ลานคอนกรีต มีหลังคาคลุมและทาเป็นคันคอนกรีต (Dike) ยกสูงขึ้นมาประมาณ 15 เซนติเมตร ล้อมรอบ
ลานคอนกรีตดังกล่าว ซึ่งมีความจุอย่างน้อย 110% ของถังที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตามกฎกระทรวง เรื่อง
คลังน้ามัน พ.ศ. 2556 ของกระทรวงพลังงานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 29 ก วันที่ 27 มีนาคม 2556
ข้อ 23(4) เพื่อป้องกันการปนเปื้ อนออกสู่สิ่ งแวดล้อมในกรณีที่เกิดน้ามันหกหล่น และเพื่อให้สามารถ
ทาความสะอาดได้สะดวก สาหรับน้ามันเชื้อเพลิงที่สารองไว้ใช้นั้น เก็บไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิด
มิดชิด และจัดวางไว้อยู่ในลานคอนกรีตรวมไว้กับน้ามันหล่อลื่น
2.13.2

การจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่สานักงานชั่วคราว
ในระหว่ า งก่ อ สร้ า งคาดว่ า จะมี ค นงานก่ อ สร้ า งสู ง สุ ด จ านวน 80 คน บริ ษั ท รั บ เหมา
จะจัดระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับจานวนคนงาน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1) น้าใช้สาหรับคนงาน : คาดว่าจะมีการใช้น้าประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดจาก
คนงาน 80 คน อั ต ราการใช้ น้ า 70 ลิ ต รต่ อ คนต่ อ วัน (อ้ า งอิ ง จาก เกรี ย งศั ก ดิ์ อุ ด มสิ น โรจน์ , 2537)
โดยน้ าใช้ ส าหรั บ การอุ ป โภคของคนงาน เช่ น น้ าใช้ ใ นการท าความสะอาด และซั ก ล้ า ง เป็ น ต้ น
ซึ่งโครงการฯ จะกาหนดให้ผู้รับเหมาติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นในการให้บริการน้าประปาในพื้นที่ โดยมี
ถังกักเก็บน้าใช้ที่มีความสามารถในการสารองน้าได้ประมาณ 3 วัน (ขนาดประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร)
ส่วนน้าสาหรับการบริโภคผู้รับเหมาจะซื้อน้าดื่มบรรจุขวดให้ เพียงพอกับจานวนคนงานก่อสร้างตลอดช่วง
ของการก่อสร้าง
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หน้า 2-149

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รูปที่ 2.13-1 : ตัวอย่างแผนผังการจัดการพื้นที่ภายในสานักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บท่อและวัสดุ
อุปกรณ์ของโครงการฯ
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หน้า 2-150

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2) ห้องน้า/ห้องส้วมสาหรับคนงาน : บริเวณสานักงานชั่วคราว และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ทางผู้รับเหมาจะจัดเตรียมห้องสุขาชั่วคราว / ห้องสุขาเคลื่อนที่ที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอกับคนงาน
ก่อสร้างและพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกาหนด โดยห้องสุขาดังกล่าวต้องติดตั้งบ่อเกรอะหรือ
ถังบ าบั ดน้ าเสี ย ส าเร็ จ รู ป แบบไร้ อากาศ (Septic and Anaerobic Filtration System) หรือแบบอื่นๆ
ที่มีประสิทธิภาพในการบาบัดน้าเสียจากคนงานก่อสร้างและพนักงานให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้าทิ้งที่กาหนด โดยต้องสามารถรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 4.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจะต้อง
ได้รับการดูแลให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยรุ่นและขนาดของถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปทางผู้รับเหมา
จะมีการพิจารณาให้เพียงพอและเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของสิ่งปฏิกูลทางผู้รับเหมาจะมีการติดต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาสูบไปกาจัดภายนอกต่อไป
3) การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย :
3.1) มูลฝอย ในระยะนี้คาดว่าจะเกิดมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างประมาณ 68 กิโลกรัม
ต่อวัน (คิดที่อัตราการเกิดมูลฝอยที่ 0.85 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (อ้างอิงจากเกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ ,
2537)) โดยผู้รับเหมาจะจัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร วางไว้ในพื้นที่สานักงานชั่วคราวของโครงการฯ
แยกตามประเภทของเสีย โดยกากของเสียที่ สามารถรีไซเคิล ได้จะส่งจาหน่ายให้ผู้รับซื้อทั่วไป สาหรับ
มูลฝอยที่จาหน่ายไม่ได้จะทาการรวบรวมแล้ว-ติดต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมารับไปกาจัดภายนอกต่อไป
โดยเบื้องต้นโครงการได้ทาหนังสือสอบถามไปยังเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ทาหน้าที่
กาจัดมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนาได้มีหน้าสือตอบกลับมายืนยันความสามารถ
ในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ได้ รายละเอียดดังภาคผนวก 1ง
3.2) ของเสียอันตราย เกิดขึ้นจากการบารุงรักษาเครื่องจักร เช่น น้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว
หรือทราย/วัสดุดูดซับอื่นๆ ที่ใช้ในการดูซับกรณีที่มีการรั่วไหลของน้ามันระหว่างการเปลี่ยนถ่าย เป็นต้น
โดยในส่ ว นของน้ ามั น หล่ อ ลื่ น ใช้ แ ล้ ว บริ ษั ท รั บ เหมาจะท าการเก็ บ รวบรวมในภาชนะที่ ปิ ด มิ ด ชิ ด
เช่น ถังน้ามันขนาด 200 ลิตร เป็นต้น เมื่อมีปริมาณถึงระดับหนึ่งแล้วจะติดต่อให้บริษัทรับกาจัดของเสีย
ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมาทาเก็บขนไปกาจัดภายนอกต่อไป ส่วนทราย/วัสดุดูดซับอื่นๆ จะมีการ
เก็บรวบรวมในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด แยกออกจากขยะมูลฝอย ก่อนติดต่อให้บริษัทรับกาจัดของเสีย
ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมาทาเก็บขนไปกาจัดภายนอกเช่นกัน
2.13.3

การจัดการด้านความปลอดภัย
โครงการฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญเรื่องความปลอดภัยกับชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง
จึงได้มีการกาหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือที่มีจานวนเพียงพอไว้บริเวณสานักงานชั่วคราวของโครงการฯ และ
บริเวณที่สังเกตเห็นได้ง่าย

คนงาน / พนักงานของบริษัทรับเหมาต้องติดบัตรพนักงานตลอดเวลาปฏิบัติงาน
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หน้า 2-151

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข้า-ออกบริเวณประตูทางเข้าตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้รับเหมาต้องควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่
ประชาชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง

กาหนดบทลงโทษกรณีที่มีคนงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้

มีการประสานงานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ เพื่อให้ช่วยสอดส่องดูแล
ความประพฤติ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนงานก่อสร้าง

ป้องกันพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจรและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
โดยการกั้นเขตพื้นที่ด้วยวัสดุที่เหมาะสม

มีการล้อมรั้วรอบพื้นที่สานักงานโครงการฯ เพื่อควบคุมการเข้า-ออก โดยให้ผ่านทางประตู
ด้านหน้าเพียงทางเดียว และกาหนดระยะเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้า


2.13.4

การปรับปรุงพื้นที่ภายหลังจากการก่อสร้าง
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทรับเหมาจะต้องทาการรื้อย้าย และรื้อถอนวัสดุก่อสร้าง ได้แก่
ไม้ ร องท่ อ ที่ ล านเก็ บ กองท่ อ จะน ากลั บ ไปใช้ ใ หม่ ส่ ว นวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ ไ ม่ ส ามารถน ากลั บ ไปใช้ ใ หม่ได้
เช่ น เศษคั น คอนกรี ต กั้ น น้ ามั น จะทุ บ เป็ น ชิ้ น ขนาดเล็ ก ประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
หน่ ว ยงานราชการน าไปกาจั ด ต่อ ไป ทั้งนี้ การรื้อย้ายดังกล่ าวจะดาเนิ นการด้ว ยความรอบคอบและ
เป็นไปตามวิธีการที่มีความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 เรื่อง การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนแปลงการ
ใช้อาคาร เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว โดยกาหนดให้ดาเนินการในช่วงเวลากลางวัน และทาให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 เดือน ซึ่งภายหลังจากที่รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างออกหมดแล้ว บริษัทรับเหมาจะทาการปรับพื้นที่
ให้มีสภาพเช่นเดิม
ปัจจุบัน บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด อยู่ในระหว่างการคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
โครงการฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะกาหนดให้ผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์
การจัดหาพื้นที่สาหรับเป็นสานักงานชั่วคราว และข้อกาหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด
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2.14

มลพิษและการควบคุม

2.14.1

มลพิษทางอากาศและการควบคุม

2.14.1.1 ระยะก่อสร้าง
(1) แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ
ในระยะก่อสร้างโครงการฯ มีกิจกรรมในการวางระบบท่อส่งก๊าซฯ ได้แก่ การปรับพื้นที่
การขนส่ งท่อ การขุดร่ องดิน การวางท่อแบบต่างๆ การกลบท่อ และการปรับปรุงพื้นที่ห ลั งก่อสร้าง
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจมีผลทาให้มีปริมาณฝุ่นละอองบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้กับแนวท่อส่งก๊าซฯ
และมีมลสารจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
(2) การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ
ในการควบคุ ม และป้ อ งกั น มลพิ ษ ทางอากาศที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
โครงการฯ ได้มีการกาหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบ เช่น

รถบรรทุ ก วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งต้ อ งมี สิ่ ง ปกปิ ด และ/หรื อ สิ่ ง ผู ก มั ด ในส่ ว นบรรทุ ก
เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่และลดปริมาณฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจาย

ฉีดพรมน้ าในพื้น ที่ ก่ อสร้า ง กองดินหรือมีกิ จกรรมอั นเนื่ อ งมาจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการฯ ที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น เพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เช้า-บ่าย) และพิจารณาเพิ่มเติม
เมื่ อ สภาพอากาศร้ อ น แห้ ง หรื อ มี ล มแรงจนประเมิ น ได้ ว่ า พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ ฉี ด พรมน้ าไปแล้ ว เริ่ ม แห้ ง
และมีแนวโน้มที่เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นขึ้นได้อีก

ตรวจสอบ บ ารุ ง รั ก ษา หรื อ ตรวจสภาพยานพาหนะ เครื่ อ งยนต์ / เครื่ อ งจั ก ร
ที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดการระบายมลพิษทางอากาศเป็นประจาทุกเดือน

จั ดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ทาความสะอาดพื้นผิ วจราจรบนถนนบริเวณด้านหน้า สานักงาน
ชั่วคราวภายหลังการเข้า-ออกของรถบรรทุก

ทาความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินและทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนน

ห้ามเผาทาลายเศษวัสดุ หรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง

จากัดความเร็วรถบรรทุกที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ และชุมชนใกล้เคียง
ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และบนทางหลวงไม่ให้เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ควบคุมให้มีการใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จาเป็น และดาเนินการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว
2.14.1.2 ระยะดาเนินการ
กิจกรรมในระยะดาเนินการ มีเพียงการขนส่งก๊าซฯ ด้วยระบบท่อ ซึ่งเป็นระบบปิดและส่วนใหญ่
อยู่ใต้พื้นดิน จึงไม่ส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ใกล้เคียง
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2.14.2

เสียงและการควบคุม

2.14.2.1 ระยะก่อสร้าง
(1) แหล่งกาเนิดมลพิษทางเสียง
กิจกรรมการวางท่อในแต่ละวิธี และการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยวิธีทางชลสถิต
(Hydrostatic Test) อาจส่ ง ผลกระทบด้ า นเสี ยงต่ อ ชุม ชนที่ อ ยู่ บ ริเ วณใกล้ เ คี ยงได้ โดยช่ ว งเวลาของ
การก่อสร้างแบบขุดเปิด (Open Cut) จะดาเนินการเฉพาะช่วงเวลากลางวัน ระยะเวลาทางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน
ส่วนการก่อสร้างแบบดันลอด (Boring) และเจาะลอด (HDD) จะเกิดเสียงดังจากการก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่ง
และการกลบบ่อรับ -บ่อส่ง ซึ่งจะดาเนินการเฉพาะช่วงเวลากลางวัน ระยะเวลาทางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน
ส่วนการดันลอด/เจาะลอดท่อจะดาเนินการต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงจนกว่าจะแล้วเสร็จ สาหรับการทดสอบ
การรั่วไหลของท่อด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) จะดาเนินการ 24 ชั่วโมงต่อเนื่องเช่นกัน
โดยระดับเสียงของเครื่องจักรที่ใช้ในการวางท่อและการทดสอบการรั่วไหลของท่อ ด้วย
วิธีทางชลสถิตจะอ้างอิงจากข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงของเครื่องจักรที่มีการทางานจริงในภาคสนาม
ของ ปตท. (พ.ศ. 2556) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.14-1
(2) การควบคุมและป้องกันระดับเสียง
เพื่ อ เป็ น การควบคุ ม และป้ อ งกั น ระดั บ เสี ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการก่ อ สร้ า ง วางท่ อ
ทางโครงการฯ จึงได้มีการกาหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น

กาหนดให้ มี การใช้ อุ ปกรณ์ ก่ อสร้ างที่ มีเสี ยงดั งเฉพาะช่ วงเวลากลางวัน ระหว่ าง
08.00-17.00 น. หากจาเป็นจะต้องดาเนินการนอกเหนือจากช่วงเวลานี้ ต้องประสานขออนุญาตหรือ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้ชุมชนทราบก่อนดาเนินการล่วงหน้า

ประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และมาตรการในการควบคุม
เสียงจากการก่อสร้างให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการก่อสร้าง

กาหนดให้มีการตรวจสอบ ดูแล บารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจั กร และ
อุ ป กรณ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพดี ต ลอดเวลา พร้ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ การบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
อย่างต่อเนื่อง

ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง
(Ear Plug) หรื อ ที่ ค รอบหู ล ดเสี ย ง (Ear Muff) ให้ กั บ คนงานก่ อ สร้ า ง พร้ อ มทั้ ง ก าหนดให้ ค นงาน
ใช้เครื่องป้องกันในกรณีที่ทางานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
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ตารางที่ 2.14-1
ระดับเสียงจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ
ขั้นตอนการก่อสร้าง
1. การวางท่อแบบขุดเปิด
(Open Cut)
2. การวางท่อแบบดันลอด
(Boring)

3. การวางท่อแบบเจาะลอด
(HDD)

4. การทดสอบการรั่วไหลของ
ท่อด้วยวิธีทางชลสถิต

ชนิด
Backhoe
Crane
Compactor
Backhoe
Crane
Auger Boring Machine
Generator Set
Compactor
Backhoe
Crane
HDD Rig
Generator Set
Mud Pump
Compactor
Water Pump

ระยะห่างจาก
แหล่งกาเนิดเสียง (เมตร)
1
5
1
1
5
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
(เดซิเบล(เอ))
87.1
80.5
99.0
87.1
80.5
89.9
88.4
99.0
87.1
80.5
98.0
88.4
91.2
99.0
90.5

ที่มา : ข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงของเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ ในปี พ.ศ. 2556,
การศึกษาและจัดทาข้อมูลระดับเสียงในระยะก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ, บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2558

2.14.2.2 ระยะดาเนินการ
กิจกรรมในระยะดาเนินการมีเพียงการขนส่งก๊าซฯ ผ่านระบบท่อ ซึ่งอยู่ใต้พื้นดินจึงไม่ส่งผลกระทบ
ด้านเสียงบริเวณพื้นทีช่ ุมชนใกล้เคียงแนวท่อส่งก๊าซฯ
2.14.3

น้าเสียและการจัดการ

2.14.3.1 ระยะก่อสร้าง
แหล่งกาเนิดน้าเสียและน้าทิ้งในระยะก่อสร้างจะมาจากการอุปโภคของคนงานก่อสร้าง และ
จากน้าที่ใช้ในการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยวิธีการทางชลสถิต (Hydrostatic Test) โดยปริมาณและ
วิธีการจัดการน้าเสีย และน้าทิ้งที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ในระยะก่อสร้าง สรุปได้ดังตารางที่ 2.14-2

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64350_บทที่ 2 (SEC 2) Rev.00 (Final)

หน้า 2-155

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 2.14-2
แหล่งกาเนิดและวิธีการจัดการน้าทิ้งในระยะก่อสร้างโครงการฯ
กิจกรรม
1. น้าทิ้งจากคนงานก่อสร้าง
(จากห้องสุขาเคลื่อนที่)
2. น้าทิ้งจากการทดสอบท่อก๊าซธรรมชาติ
ด้วยวิธีทางชลสถิต 1/

รวม
หมายเหตุ :

ปริมาณน้าทิ้ง
(ลบ.ม./วัน)
4.5
44.19

วิธกี ารจัดการ
ผู้รับเหมาจะติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อนาไป
กาจัดภายนอกต่อไป
ตรวจวัดคุณภาพแล้วระบายน้าที่มีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานลงสู่คลองมาบใหญ่ ในกรณีที่มี
คุ ณ ภาพไม่ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานจะติ ด ต่ อ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนาไปกาจัด ภายนอก
ต่อไป

48.69

น้าใช้สาหรับการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิตจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่ทดสอบไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน โดยในที่นี้ได้นาอัตราการ
เกิดน้าทิ้งสูงสุดมาใช้ในการประเมิน (Whole Line Test)
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564
1/

2.14.3.3 ระยะดาเนินการ
กิ จ กรรมในระยะด าเนิ น การมี เ พี ย งการขนส่ ง ก๊ า ซฯ ด้ ว ยระบบท่ อ ซึ่ งเป็ นระบบปิ ด และ
อยู่ใต้พื้นดิน และไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้าเสียแต่อย่างใด
2.14.4

กากของเสียและการจัดการ

2.14.4.1 ระยะก่อสร้าง
กากของเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงาน
ก่อสร้าง ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ ที่เหลือทิ้ง ซึ่งมีรายละเอียด
ของปริมาณและการจัดการดังต่อไปนี้
1. มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง เช่น บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เช่น กล่อง
โฟม ถุงพลาสติก และแก้วน้าพลาสติก เป็นต้น การก่อสร้างโครงการฯ คาดว่าจะใช้คนงานก่อสร้างสูงสุด
ประมาณ 80 คนต่อวัน (คิดที่อัตราการเกิดมูลฝอย 0.85 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (อ้างอิงจากเกรียงศักดิ์
อุดมสิ น โรจน์ , 2537)) คิดเป็ น ปริ มาณมูล ฝอยสู งสุ ดประมาณ 68 กิโ ลกรัมต่อวัน ในแต่ล ะวันมูล ฝอย
ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นตามพื้นที่ก่อสร้างวางท่อ มูลฝอยจะถูกแยกประเภทเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ไม่สามารถ
นากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยจะถูกแยกใส่ถุงดา และนาไปพักไว้ในถังขยะขนาด 200 ลิตร ซึ่งจัดวางไว้ในพื้นที่
สานักงานชั่วคราว โดยแยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้งอย่างละ 1 ใบ ก่อนติดต่อประสานงานให้
รถเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา ส่วนมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวด
พลาสติก เป็นต้น จะถูกรวบรวมและพักไว้รอการส่งขายต่อไป
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2. ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
- มู ล ฝอยทั่ ว ไป เป็ น เศษวั ส ดุ ที่ ไ ม่ ส ามารถน ากลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ เช่ น เศษอาหาร
เศษกระดาษ เป็นต้น จะติดต่อให้รถเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา หรือหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากทางราชการมารับไปกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป
- ของเสียที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษเหล็ก และเศษพลาสติก
เป็นต้น จะรวบรวมและติดต่อขายให้บริษัทรับรีไซเคิลต่อไป
- ของเสียอันตราย เช่น น้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว หรือ ทราย หรือวัสดุดูดซับอื่นๆ ที่ใช้
ในการดูดซับกรณีที่มีการรั่วไหลของน้ามันระหว่างการเปลี่ยนถ่ายในระหว่างการซ่อมบารุงและดูแลรักษา
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ต้องรวบรวมจัดเก็บแยกตามประเภทของกากของเสียและไม่เก็บ
รวมกั บ มู ล ฝอยทั่ ว ไป โดยในส่ ว นของน้ามั นหล่ อ ลื่ นใช้แ ล้ ว บริ ษั ท รั บ เหมาฯ จะท าการเก็ บ รวบรวม
ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เช่น ถังน้ามันขนาด 200 ลิตร เป็นต้น เมื่อมีปริมาณถึงระดับหนึ่งแล้วจะติดต่อให้
บริษัทรับกาจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมาทาเก็บขนไปกาจัดภายนอกต่อไป ส่วนทราย/
วัสดุดูดซับอื่นๆ จะมีการเก็บรวบรวมในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด แยกออกจากขยะมูลฝอย ก่อนติดต่อให้
บริษัทรับกาจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมาทาเก็บขนไปกาจัดภายนอกเช่นกัน
โดยพื้ น ที่ ใ นการจั ด เก็ บ ของเสี ย อั น ตรายจะอยู่ ภ ายในพื้ น ที่ ส านั ก งานชั่ ว คราวที่
แยกออกมาอย่างเป็นสัดเป็นส่วน มีป้ายแสดงพื้นที่สาหรับการจัดเก็บของเสียอันตรายอย่างชัดเจน และ
มีบริเวณให้รถของหน่วยงานรับกาจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปกาจัด ภายนอกได้
อย่างสะดวก
3. โคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ ที่ เ หลื อ จากการใช้ ง านจากการเจาะลอด 1 จุ ด บริ เ วณ
KP 0+695 - KP 0+793 และดันลอด 2 จุด บริเวณ KP 0+683 - KP 0+695 และ KP 1+239 - KP 1+250
จะมีการใช้โคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่ใช้สูงสุดประมาณ 3.97 ลูกบาศก์เมตร การเตรียมโคลนโซเดียม
เบนโทไนท์เพื่อใช้ในกระบวนการเจาะลอด หรือดันลอดของโครงการฯ จะดาเนินการโดยใช้โซเดียมเบนโทไนท์
แบบผงเมื่อผสมกับน้าจะพองตัว โดยโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่ใช้ส่วนใหญ่จะแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของ
ดินที่เจาะลอด ส่วนที่เหลือเพียงส่วนน้อยจะถูกดันให้ไหลออกในฝั่งตรงข้ามที่เจาะลอด ดังนั้นเพื่อให้มี
ปริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือทิ้งจากการเจาะลอดน้อยที่สุด ผู้รับเหมาจะผสมสารโซเดียมเบนโทไนท์
กับน้าในปริมาณที่พอเหมาะกับที่จะใช้ และหมุนเวียนใช้จนหมดโดยมีเศษเหลือทิ้งไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม
หากมีโคลนโซเดียมเบนโทไนท์เหลือจากการใช้งาน โครงการจะนาโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือไปใช้ถม
ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้ นที่เท่านั้น โดยจะมีการแจ้งรายละเอียด ข้อมูลความปลอดภัย และ
คุณสมบัติของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ให้เจ้าของที่ทราบก่อนทุกครั้ง
ทั้งนี้ ได้มีการนามากาหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ผสมโซเดียมเบนโทไนท์เพื่อใช้ในการเจาะลอด (HDD) / ดันลอด (Boring) ให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง
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ในกรณีที่มีโคลนโซเดียมเบนโทไนท์เหลือ/ไม่ได้ใช้งานให้นาไปใช้ในจุดถัดไป หรือ
นากลับมาใช้ใหม่ในระหว่างการเจาะลอด
น าโคลนเบนโทไนท์ ที่เหลื อไปใช้ ถมที่ ในพื้ นที่ ที่ ไ ด้รับ อนุ ญาตจากเจ้ า ของพื้ น ที่
เท่านั้น โดยใช้ผสมกับเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบ เป็นต้น ตามสัดส่วนที่กรมส่งเสริม
การเกษตรแนะนา และมีการแจ้งรายละเอียด SDS ของเบนโทไนท์ให้เจ้าของพื้นที่ทราบก่อนทุกครั้ง
ผู้ปฏิบัติงานที่ทาหน้าที่ในการผสมผงโซเดียมเบนโทไนท์ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน
เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตากันฝุ่น และถุงมือป้องกันฝุ่น เป็นต้น เพื่อป้องกันการสัมผัสผงโซเดียม
เบนโทไนท์ โดยการปฐมพยาบาลต่อผู้ปฏิบัติงานเมื่อมีการสัมผัสผงโซเดียมเบนโทไนท์ มีวิธีการดังนี้

การสูดเข้าปอด
: นาตัวออกห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นทันที

การสัมผัสถูกผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้าเพื่อเอาฝุ่นออก

เข้าตา
: ล้างด้วยน้าสะอาดจานวนมาก

เข้าปาก
: บ้วนปากด้วยน้าหลายๆ ครั้ง

การก่อสร้ างบ่อรับ -บ่อส่ ง ต้องกั้นพื้นที่โ ดยการจัดวางถุง ทรายหรื อ จั ด ท า
คันดินกั้นโดยรอบ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เกิดจากการก่อสร้างไปยังพื้นที่
ใกล้เคียง

กรณีที่มีการไหลล้น/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
ให้ดาเนินการดังนี้
 กรณี โ ซเดี ย มเบนโทไนท์ รั่ ว ไหลหรื อ ทะลั ก ขึ้ น ในบริ เ วณพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
จะรถดู ด ตามแนวที่ มี ก ารทะลั ก ขึ้ น มา และหากมี ก ารทะลั ก ในปริ ม าณมาก ให้ ห ยุ ด การท างานของ
เครื่องจักรชั่วคราวเพื่อจัดเก็บให้หมดก่อน จึงเริ่มการทางานของเครื่องจักรต่อไป โดยมีการพิจารณาปรับ
วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม เพื่อจากัดหรือลดปริมาณการทะลั กของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ เช่น
การปรับลดแรงดันในการเจาะลอดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นต้น
 มีการจัดเตรียมทีมปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงที่มีความ
เสี่ยง กรณีเกิดการรั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ขณะทาการเจาะลอด เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ได้ทันทีที่มีการรั่วไหล จนกว่าจะไม่มีการรั่วไหล จนกว่าจะไม่มีการรั่วไหลในแนวเจาะลอด

กรณีที่มีการไหลล้ น/รั่ว ไหลของโคลนโซเดีย มเบนโทไนท์ ให้ กั้นเขตพื้ น ที่
ที่ได้รับผลกระทบโดยใช้กระสอบทรายปิดกั้นพื้นที่ เพื่อมิให้มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น และให้ดาเนินการ
สูบออกไปกาจัดให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ

กรณีเกิดการไหลล้ น/รั่ว ไหลของโซเดีย มเบนโทไนท์ และมีผ ลกระทบต่ อ
ทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนจากการก่อสร้าง โครงการฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งหมด โดยการประสานเข้าช่วยเหลือและแก้ไขผลกระทบหรือความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และเจรจาตกลงชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสมกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
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2.14.4.2 ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการจะก่อให้เกิดกากของเสียจากการบารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ แต่ปริมาณจะ
น้อยมาก

2.15

แผนการดาเนินงานและการบริหารโครงการฯ

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จะเริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
ภายหลังจากการทดลองเดินระบบเสร็จเรียบร้อย โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบท่อ
ที่วางไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ประมาณเดือนมกราคม 2567 และจะดาเนินการ
จ่ายก๊าซฯ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดาเนินการของโครงการฯ ดังตารางที่ 2.15-1
ตารางที่ 2.15-1
แผนการดาเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. งานสารวจออกแบบและขออนุญาตหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง /
การศึกษาจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. การพิจารณารายงานการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
3. การขออนุญาตเพื่อประกาศเขตโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ
4. การออกแบบวิศวกรรมและงานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(280 วัน)
5. งานทดสอบระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติ
6. ทดสอบการดาเนินการจ่ายก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า
7. โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

2.16

ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน

2.16.1

ชุมชนสัมพันธ์
เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการฯ และเป็น
การบรรเทาผลกระทบทางสังคมในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โครงการฯ จึงมีแผนที่จะดาเนิน
กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ โรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้ ง ที่ 1) ที่ มี แ ผนชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ในด้านต่างๆ ดังนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1) แผนโครงการด้านส่งเสริมอาชีพชุมชน : ประกอบด้วย

การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคนให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการประกอบอาชี พ
ให้มีความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ได้แก่ สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ด้ อ ยโอกาส สตรี และผู้ สู ง อายุ อาทิ การสนั บ สนุ น การฝึ ก อาชี พ ชุ ม ชนเพื่ อ ยกระดั บ
ทักษะของคนในชุมชน อีกทั้งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มผู้สูงวัย เป็นต้น

การเสริ มสร้ า งศั กยภาพชุ มชน ได้แก่ การส่ งเสริมให้ เ กิ ดชุ มชนแห่ ง การเรี ย นรู้
ด้วยกระบวนการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การต่อยอด
องค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างและการจัดการความรู้
ในชุมชน

การเสริ มสร้ างความสามารถของการผลิ ตในห่ ว งโช่ อุตสาหกรรมเกษตร ได้แ ก่
เสริ มสร้ างศัก ยภาพของสถาบั น เกษตรกรและการรวมกลุ่ ม อาทิ กลุ่ มเกษตรกรและวิส าหกิจ ชุ ม ชน
การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรและทาการประมงให้สอดกล้องกับศักยภาพพื้นที่และ
ความต้องการของตลาด (Zoning) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต
อย่างเป็นระบบครบวงจรโดยแปรรูปสร้างมูลค่าผลผลิ ตทางการเกษตรและความต้องการของผู้บริโภค
ในตลาด
2) แผนโครงการด้านสาธารณสุข / ส่งเสริมสุขภาพ : ประกอบด้วย

การสนับสนุนหรือส่งเสริมแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการสาธารณสุขตามที่สานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด

การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิตให้กับชุมชน กลุ่ม หรือองค์กรประชาชนที่ดาเนิน
กิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่

การสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม กิ จ กรรมในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญหาสาธารณสุ ข
ตามความจาเป็น เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

การสนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
ได้ ด าเนิ น งานตามแผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพการป้ อ งกั น โรค
ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์สามารถ
สนับสนุนได้ในวงเงินจากัด โดยวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบารุงรักษา
ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้น
3) แผนสนับสนุนวัฒนธรม ประเพณี ทาบุญ และบริจาค : ประกอบด้วย

การสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู บู ร ณะ และสื บ สานศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

การทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนสถาน ศาสนพิธี และกิจกรรมทางศาสนา
งานจัดนิเทศ การจัดตั้งชมรม มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

การเข้าร่วมในกิจกรรม เทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น ประเพณีบุญเผาข้าวหลาม ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมวันพ่อ วันแม่
การถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี และการทานุบารุงศาสนาอื่นๆ เป็นต้น
4) แผนโครงการด้านกีฬาชุมชน : ประกอบด้วย

การส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กายและกี ฬ าขั้ น พื้ น ฐานให้ ก ลายเป็ น วิ ถี ชี วิ ต และ
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ โดยส่งเสริมให้เกิด
ความรู้และความตระหนักในประโยชน์ของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็น
ต่ อ ทั ก ษะในการด ารงชี วิ ต รวมถึ ง การปฐมพยาบาลเบื้ อ งตั น การให้ ค วามรู้ แ ละทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ในการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและนันทนาการ

การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิม
หรื อจั ดหาใหม่เ พิ่ มเดิม ให้ มี ความเพี ย งพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับ ประชาชนทุก กลุ่ มวัย ในพื้ น ที่
โดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) แผนโครงการด้านสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและการศึกษา : ประกอบด้วย

การส่ งเสริ มกิจ กรรมโครงการของสถานศึ กษา เพื่อมุ่งพัฒ นาการจัด การศึ ก ษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน และผู้เรียนมีความสุข

การสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” สู่นักเรียน
ในโรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
6) แผนงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย :
ประกอบด้วย

การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่ งแวดล้ อมในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน
เนื่องในวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมการทาความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน การรณรงค์
โดยการปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ในเส้นทางรองเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นต้น

การให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ ชุ ม ชนในด้ า นการดู แ ล ป้ อ งกั น การจั ด การ
ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าและท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้างและ
ด าเนิ น การให้ กั บ ชุ ม ชนได้ รั บ ทราบ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น การใช้ เ อกสาร/แผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นาชุมชน หรือการ Open House เป็นต้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

โดยช่วงเวลาของกิจ กรรม CSR ที่มีการดาเนินการในแต่ล ะปี และรายละเอียดของวิธี การ
ดาเนินงาน พื้นที่เป้าหมาย การประเมินผล ดัชนีวัดความสาเร็ จ ระยะเวลาดาเนินการ งานประมาณ และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับสรุปได้ดังตารางที่ 2.16-1 และ ตารางที่ 2.16-2 ตามลาดับ
ในส่วนของการกาหนดระดับความพึงพอใจในดัชนีวัดความสาเร็จของกิจกรรม โครงการฯ
ใช้ วิ ธี ก ารชี้ วั ด แบบ “ร้ อ ยละ” ที่ ไ ด้ ม าจากมติ ข องที ม งานของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ก ารตั้ ง เป้ า หมายร่ ว มกั น
โดยกาหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 70 ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความพึงพอใจ ซึ่งให้เป็นระดับ 5 และ
มีระยะห่างของช่วงคะแนนลดหลั่นลงมาร้อยละ 5 จะได้เกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
ระดับ 5 : ร้อยละ 70 ขึ้นไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ระดับ 4 : ร้อยละ 65 ขึ้นไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ระดับ 3 : ร้อยละ 60 ขึ้นไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ระดับ 2 : ร้อยละ 55 ขึ้นไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ระดับ 1 : ร้อยละ 50 ขึ้นไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
โดยที ม CSR ของโครงการฯ จะมี ก ารพั ฒ นาการด าเนิ น งานด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ได้ที่ ระดับ 5 หากโครงการฯ มีความสาเร็จของการดาเนิน
กิจกรรมที่ระดับ 5 แล้ว ในปีถัดไปอาจมีการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน โดยขยับเกณฑ์การประเมิน
ให้สูงขึ้นบนพื้นฐานการพัฒนากระบวนการทางานและใช้ศักยภาพขององค์กรที่มีอยู่ให้มากขึ้น โดยจะนา
เป้าหมายนี้มากาหนดเป็นเกณฑ์ในระดับ 5 ต่อไป
2.16.2

การรับเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ และ ปตท. ได้จัดให้ มีระบบรับข้องร้องเรียน โดยในระยะก่อสร้างผู้ร้องเรียนสามารถ
แจ้งข้อร้องเรียนไปยังบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด โดยมี แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้ง
ความคื บ หน้ า ในการด าเนิน การแก้ไ ขข้อ ร้อ งเรีย น และตัว อย่า งแบบฟอร์ม การรับ เรื ่อ งร้อ งเรีย น
ดังรูปที่ 2.16-1 และรูปที่ 2.16-2 ตามลาดับ
ในระยะดาเนินการสามารถแจ้งไปยังระบบ Call Center ของ ปตท. หมายเลข 1365 หรือ
โทรศัพท์สาหรับแจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หมายเลข 1540 โดยศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนมีพนักงานประจาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งความคืบหน้า
ในการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดัง รูปที่ 2.16-3

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64350_บทที่ 2 (SEC 2) Rev.00 (Final)

หน้า 2-162

กิจกรรม
1. การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
2. การสนับสนุนประเพณีทาบุญข้าวหลาม
3. การสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์
และรดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ
4. สนับสนุนกิจกรรมในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี
5. การสนับสนุนกิจกรรมในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6. การสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
7. การสนับสนุนงานประเพณีทอดผ้าป่า
และแห่เทียนพรรษา
8. การสนับสนุนงานประเพณีทอดกฐิน
9. การสนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง
10. การสนับสนุนกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เดือน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 2.16-1
แผนการดาเนินกิจกรรม CSR ในแต่ละปี

กิจกรรม
11. การสนับสนุนกิจกรรมผูส้ ูงอายุ
ในพื้นที่
12. การสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข / ส่งเสริมสุขภาพ
13. การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
14. การสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริม
อาชีพชุมชน
15. การสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในพื้นที่รัศมี 2 กิโลเมตร
16. การสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่
เฉพาะเรื่อง
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

เดือน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หน้า 2-164

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 2.16-1
แผนการดาเนินกิจกรรม CSR ในแต่ละปี (ต่อ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 2.16-2
แผนงานประชาสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ดาเนินการร่วมกับโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1))
ประเภทกิจกรรม / แผนงาน
1. แผนโครงการด้านส่งเสริมอาชีพชุมชน
 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคนให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการ
ประกอบอาชีพให้มีความสามารถในการดารงชีวิตอย่าง
มีคุณ ค่า ได้แก่ สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ
อาทิ การสนั บ สนุ น การฝึ ก อาชี พ ชุ ม ชนเพื่ อ ยกระดั บ
ทัก ษะของคนในชุม ชน อีก ทั้งการพัฒนาและส่ง เสริ ม
ศักยภาพของกลุ่มผู้สูงวัย เป็นต้น
 การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชน ได้ แ ก่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ การต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เ ชิงพาณิชย์ และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างและการ
จัดการความรู้ในชุมชน
 เสริ ม สร้ า งความสามารถของการผลิ ต ในห่ ว งโช่
อุ ต สาหกรรมเกษตร ได้ แ ก่ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของ
สถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม อาทิ กลุ่มเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชผล
ทางการเกษตรและท าการประมงให้ ส อดกล้ อ งกั บ
ศัก ยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด (Zoning)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การบริหาร
จัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยแปรรูปสร้าง
มู ล ค่ า ผลผลิ ต ทางการเกษตรและความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคในตลาด
2. แผนโครงการด้านสาธารณสุข / ส่งเสริมสุขภาพ
 สนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม แผนงานหรื อ โครงการ หรื อ
กิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขตามที่
สานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
 สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จาเป็นต่อ
สุขภาพและการดารงชีวิตให้กับชุมชน กลุ่ม หรือองค์กร
ประชาชนที่ดาเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่
 การสนั บ สนุ นและส่ ง เสริ ม กิจ กรรมในการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น เหมาะสม
และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ในกรณี เ กิ ด โรคระบาดหรื อ
ภัยพิบัติในพื้นที่
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วิธีการดาเนินงาน










พื้นที่เป้าหมาย

จั ด ให้ มี ก ารพาผู้ น าชุ ม ชนหรื อ
กลุ่ ม ผู้ ส นใจเข้ า เยี่ ย มชมหรื อ
ศึ กษาดู งานจากหน่ วยงานต่ างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น
งบประมาณในการด าเนิ น การ
ตามความต้ อ งการของชุ ม ชน
ที่เป็นรูปธรรม
ค้นหากลุ่มบุคคล หรือชมรมต่างๆ
ในพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการต่ อ
ยอดองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ทักษะและวิธีการดาเนินงานผ่าน
การฝึก อบรมจากหน่วยงานที่ มี
ความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
ส่งเสริมสร้างศักยภาพผ่าน
กิจกรรมของชุมชนฯ เพื่อต่อยอด
องค์ความรู้ในระดับมหภาค



การสนับสนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยบริก าร หรือสถานบริการ
หรื อ หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ใน
พื้นที่
การสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน
การควบคุ ม โรคและการฟื้ น ฟู
สุขภาพ และการรั กษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อ
สุขภาพ และการดารงชีวิตให้กับ
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ












การประเมินผล

ประชาชนและผู้นาชุมชน
ทีอ่ าศัยอยู่ในรัศมีโดยรอบ
พื้นที่
หน่วยงานท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพ
หน่วยงานทางด้านการ
บริหารและการปกครองของ
ชุมชน
หน่วยงานทางด้าน
การเกษตรของชุมชน
กลุ่มบุคคล / วิสาหกิจชุมชน
ในพื้นที่



ชุมชนในพื้นที่ศึกษา
กลุ่มผู้นาชุมชน
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่










ดัชนีวัดความสาเร็จ

แบบประเมินผลวัดความรู้ความ
เข้าใจ ความใส่ใจในกิจกรรม
เปรียบเทียบก่อนและหลัง
เข้าร่วมกิจกรรม
การติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของ
โครงการผ่านตัวแทนกลุ่ม
เปรียบเทียบความเป็นอยู่/รายได้
และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม



แบบประเมินผลความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
สารวจความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม และการเข้าร่วม
กิจกรรม
ผลทางร่างกายและจิตใจ
เปรียบเทียบก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม





ร้อยละของความรู้ความเข้ าใจ
และความมั่ น ใจในการน าไป
ปฏิ บั ติ เ ปรี ย บเที ย บก่ อ นและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยหลัง
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต้ อ งมี ค วามรู้
ความเข้ า ใจมากขึ้ น มากกว่ า
ร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่าง
ร้ อ ยละของความพึ ง พอใจต่ อ
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น มากกว่ า
ร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละของความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



ตลอดอายุโครงการ



ประมาณ 30,000
บาทต่อปี



มีความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดการ
สร้างงานสร้างรายได้ต่อชุมชน
โดยรอบ



ตลอดอายุโครงการ



ประมาณ 10,000
บาทต่อปี



ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ทั ศ นคติ
ที่ดีต่อโครงการ
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 2.16-2
แผนงานประชาสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ดาเนินการร่วมกับโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)) (ต่อ)
ประเภทกิจกรรม / แผนงาน
2. แผนโครงการด้านสาธารณสุข / ส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ)
 สนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชน
ท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นได้ดาเนินงานตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
การป้ อ งกั น โรค ให้ แ ก่ ส มาชิ ก หรื อ ประชาชนในพื้นที่
และกรณี มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ที่ มี ลั ก ษณะ
เป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ส ามารถสนั บ สนุ น ได้ ใ นวงเงิ น จ ากั ด
โดยวั ส ดุ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด หาได้ ใ ห้ อ ยู่ ใ น
ความดูแลและบารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้น
3. แผนสนับสนุนวัฒนธรม ประเพณี ทาบุญ และบริจาค
 การสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู บู ร ณะ และสื บ สาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน
 การทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนสถาน ศาสนพิ ธี
และกิจกรรมทางศาสนา งานจัดนิเทศการจัดตั้งชมรม
มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 การเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรม เทศกาล ประเพณี และ
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และกิ จ กรรมทางศาสนา เช่ น
ประเพณีบุญเผาข้าวหลาม ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
ลอยกระทง กิจกรรมวันพ่อวันแม่ การถวายเทียนเนื่อง
ในวั น เข้ า พรรษา กิ จ กรรมทอดกฐิ น สามั ค คี และการ
ทานุบารุงศาสนาอื่นๆ เป็นต้น
4. แผนโครงการด้านกีฬาชุมชน
 การส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กายและกี ฬ าขั้ น พื้ น ฐาน
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิ จ กรรมออกก าลังกาย กี ฬา และนันทนาการ
โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรู้ แ ละความตระหนั ก ใน
ประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นกี ฬ าขั้ น
พื้ น ฐานที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ ทั ก ษะในการด ารงชี วิ ต
รวมถึ ง การปฐมพยาบาลเบื้ อ งตั น การให้ ค วามรู้ แ ละ
ทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อ
รักษาสุขภาพและนันทนาการ
 การสนั บ สนุ น งบประมาณพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
ออกกาลังกาย การเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรม
นันทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพิ่มเดิมให้
มีความเพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับประชาชน
ทุก กลุ่มวัย ในพื้ น ที่โ ดยประสานความร่ ว มมื อระหว่ า ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วิธีการดาเนินงาน
กลุ่มคนพิการ กลุ่มประกอบการ
อาชี พ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง และกลุ่ ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้น ให้แก่
หน่วยบริก าร หรือสถานบริการ
หรื อ หน่ วย ง านสาธาร ณ สุ ข
ในพื้นที่









พื้นที่เป้าหมาย

ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ โดยการเข้าพบผู้นาชุมชน
ผู้นาทางความคิด ปราชญ์ชาวบ้าน
หน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยหน่วยงานที่ดูแลด้านชุ ม ชน
สั ม พั น ธ์ ข องโครงการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมและสนับสนุน
ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรม
และสนั บ สนุ น กั บ ศาสนสถาน
และ/หรื อ คณะกรรมการศาสน
สถานในพื้นที่ศึกษา



ส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลังกาย
และการเล่นกีฬาของเด็กเยาวชน
และประชาชนโดยรอบพื้ น ที่
ทั้ ง ในสถ านศึ ก ษาแ ละ นอ ก
สถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ในกลุ่ ม
ผู้รักการออกกาลังกายในชุมชน
ส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
อุ ป กรณ์ กี ฬ า และนั น ทนาการ
ของประชาชนในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
รอบพื้นที่โครงการ






ชุมชนโดยรอบพืน้ ที่
ศาสนสถานโดยรอบพื้นที่
โรงเรียนโดยรอบพื้นที่

การประเมินผล



แบบประเมินผลเกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจในกิจกรรมที่ให้
การสนับสนุน

ดัชนีวัดความสาเร็จ



ร้ อ ยละของความพึ ง พอใจ
ในกิจกรรมที่ให้การสนับสนุน
มากกว่ า ร้ อ ยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ



ตลอดอายุโครงการ

งบประมาณ



ประมาณ 20,000
บาทต่อปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ









ชุมชนโดยรอบพื้นที่
กลุ่มที่รักในการเล่นกีฬา
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
โรงเรียน





แบบประเมินผลเกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจในกิจกรรมที่ให้
การสนับสนุน
ความสาเร็จของการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ





ร้อยละของความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่ให้การสนับสนุน
มากกว่าร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละของความสาเร็จในการ
จัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70 ของจานวน
กิจกรรม



ตลอดอายุโครงการ



ประมาณ 15,000
บาทต่อปี



มีความสัมพันธ์อันดีต่อโครงการ
และการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชุ มช นมี ที่ ยึ ดเ ห นี่ ย วจิ ต ใจ
ในการดารงชีวิตผ่านกิจกรรม
ทางศาสนา มีความเมตตาและ
เอื้ออารีย์ต่อกัน

ชุมชนในพื้นที่มีความรักสามัคคี
และรักษาสุขภาพผ่านกิจกรรม
กี ฬ าและมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ต่อกันในระยะยาว

หน้า 2-166

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 2.16-2
แผนงานประชาสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ดาเนินการร่วมกับโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)) (ต่อ)
ประเภทกิจกรรม / แผนงาน
5. แผนโครงการด้านสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและ
การศึกษา
 การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมโครงการของสถานศึ ก ษาเพื่ อ มุ่ ง
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้อย่างประสิทธิภาพ มีความเพียรพยายาม ขยัน
อดทน ละเอี ย ดรอบคอบในการท างาน และผู้ เ รี ย น
มีความสุข
 การสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่
โรงเรียนน้อง” สู่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
6. แผนงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านความปลอดภัย
 การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานราชการ
ในพื้ น ที่ ด้ า นการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น กิ จ กรรมการ
ปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนเนื่องในวันสาคัญต่างๆ กิจกรรม
การทาความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
ชุ ม ชน การรณรงค์ โ ดยการปั่ น จั ก รยานแทนการใช้
รถยนต์ในเส้นทางรองเพื่อลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บ อน
มอนอกไซด์ เป็นต้น
 การให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ ชุ ม ชนในด้ า นการดู แ ล
ป้องกัน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ของโรงไฟฟ้าและท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ ทั้งในระยะ
ก่อสร้างและดาเนินการให้กับชุมชนได้รับทราบ ผ่านสื่อ
ต่ า งๆ เช่ น การใช้ เ อกสาร/แผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นาชุมชน หรือการ Open
House เป็นต้น

วิธีการดาเนินงาน









พื้นที่เป้าหมาย

การประเมินผล

ดัชนีวัดความสาเร็จ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประสานเพื่ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ต่ า งๆ ของโรงเรี ย นรอบพื้ น ที่
โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
มาตรฐานการศึ ก ษาตามเกณฑ์
ที่กาหนด และสร้างคุณภาพของ
การศึกษาที่ได้ตามมาตรฐาน
ประสานกั บ โรงเรี ย นในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เพื่ อ มอบ
ทุนการศึกษา



โรงเรี ย นในพื้ น ที่ ศึ ก ษาของ
โรงไฟฟ้า



แบบประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ ระดับ
ความพึ ง พอใจในกิ จ กรรมที่ ใ ห้
การสนั บ สนุ น และท ากิ จ กรรม
ร่วมกัน



ร้ อ ยละของความพึ ง พอใจ
ในกิจกรรมที่ให้การสนับสนุน
มากกว่ า ร้ อ ยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม



ตลอดอายุโครงการ



ประมาณ
5,000 บาทต่อปี



โรงเรี ย นมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การศึ ก ษาที่ ดี นั ก เรี ย นจาก
โรงเรี ยนในพื้ น ที่ มี โอกาสทาง
ก า ร ศึ ก ษ า เ พิ่ ม ขึ้ น ส ร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อกั นใน
ระยะยาว

ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
ในการดู รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่
ประสานผ่ า นผู้ น าชุ ม ชนเพื่ อ ให้
ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า
และท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
ก่ อ นพั ฒ นาโครงการ ฯ และ
ในช่วงที่มีก ารพั ฒนาโครงการฯ
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความวิ ต ก
กังวลต่อการดาเนินงาน



ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
และท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
หน่วยงานราชการในพื้นที่



แบบประเมินผลเกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจในกิจกรรมที่ให้
การสนับสนุน



ร้อยละของความพึงพอใจใน
กิ จ กรรมที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
มากกว่ า ร้ อ ยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม



ตลอดอายุโครงการ



ประมาณ
20,000 บาทต่อปี



ชุมชนโดยรอบมีสภาพแวดล้อม
ที่ ดี และคลายความวิ ตกกั งวล
ต่อการดาเนินงานของโรงไฟฟ้ า
และท่อส่ งก๊ าซฯ ของโครงการ
ทั้ ง ในระยะก่ อ สร้ า ง/วางท่ อ
ส่ งก๊ าซฯ ของโครงการฯ และ
ระยะดาเนินการส่งจ่ายก๊าซฯ



ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ร้องเรียน
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รับแจ้งข้อร้องเรียนและกรอกแบบฟอร์มคาร้องเรียน 1/
ทันที
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งภายใน 12 ชั่วโมง

สนง.สนาม

ทันที

ผู้ได้รับมอบหมาย

ตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นและให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐาน
12 ชั่วโมง
ประชุมหาสาเหตุ-กาหนดแนวทางการแก้ไขและการป้องกันการเกิดซ้า
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

ทันที

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าสั่งการ
ทันที

ผู้ได้รับมอบหมายและผู้ร้องเรียน
ทาการตรวจสอบ

ดาเนินการแก้ไข

แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง และหากไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องแจ้ง
ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน
ไม่ยอมรับ
ลงบันทึกในแบบฟอร์ม

ผู้ได้รับมอบหมายและผู้ร้องเรียน
ทาการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียนลงนามยอมรับ
ผลการแก้ไข
ยอมรับ

ประชุมแจ้งคณะดาเนินการ บันทึกข้อร้องเรียน
รวบรวมข้อมูล (วิเคราะห์สาเหตุและประเมินผลรายเดือน)
ช่องทางการร้องเรียน :
1. ตู้รับข้อคิดเห็น
2. หนังสือแจ้งรายงานจากหน่วยงานราชการ

3. ทางวาจาและทางโทรศัพท์

ผู้ได้รับมอบหมาย

4. แจ้งผ่านผู้นาชุมชน

หมายเหตุ : 1/ ข้อร้องเรียน หมายถึง คาร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบโครงการหรือพื้นที่ใกล้เคียงในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดความ
เดือดร้อนราคาญกับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดาเนินการโครงการ
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

รูปที่ 2.16-1 : แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ระยะก่อสร้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

เลขที่


- / 

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
พื้นที่โครงการ ช่วง KP …………………….. - KP …………………….. วันที่ ..........................................................................
อยู่ในพื้นที่หมูบ่ ้าน .......................... ตาบล ....................... อาเภอ ........................ จังหวัด ..................................
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ – นามสกุล
อาชีพ
ที่อยู่
โทรศัพท์บ้าน

(นาย / นาง / นางสาว) .....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… มือถือ .……………………………………

ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด

ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

ลงชื่อ ...................................................................
ผู้ร้องเรียน *
(* ลงชื่อผู้ร้องเรียนเมื่อไปดูพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่)
สาหรับเจ้าหน้าที่
สิ่งที่พบหรือเหตุการณ์ที่พบ .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
สาเหตุเบื้องต้น

การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การไม่ปฏิบัติตามกฏ ข้อกาหนด และสัญญา โดยผู้รับเหมา

ความล่าช้าในการดาเนินงาน

ความไม่เหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

ความไม่เรียบร้อย หรือ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของงานทีป่ ฏิบัติแล้วเสรส็จ

อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................
ประเภทของข้อร้องเรียน

ด้านการก่อสร้าง

ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ด้านสิ่งแวดล้อม

อื่นๆ (ระบุ) .............................................................
ลงชื่อ ...................................................................
ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(………../………../………...)

รูปที่ 2.16-2 : ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกข้อร้องเรียนในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ประชุมหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข / ป้องกัน
สาเหตุ

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
แนวทางการป้องกันแก้ไข
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(หมายเหตุ : แนบเอกสารการประชุม (ถ้ามี))
ความเห็น / คาสั่งการ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................
ผู้แทนบริษัทฯ
(........../.........../..........)
ผลการแก้ไข
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................
ผู้ดาเนินการแก้ไข
(........../.........../..........)
ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .................................................
ลงชื่อ .................................................
ผู้ตรวจสอบรับทราบและลงบันทึกข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน
(........../.........../..........)
(........../.........../..........)
ลงชื่อ .................................................
ผู้แทนบริษัทฯ
(........../.........../..........)

รูปที่ 2.16-2 : ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกข้อร้องเรียนในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ (ต่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ผู้ร้องเรียน

ศูนย์บริหารเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน

หมายเลขโทรศัพท์ 1540

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

- สอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบ Call Center

ตรวจสอบ / วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น

ผู้ร้องเรียน

ตอบสนอง
เบื้องต้นภายใน
24 ชม.

ส่ง ผจ.ส่วน
รับผิดชอบ

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
รายงานวิธีการแก้ไข และระยะเวลา
แก้ไขแล้วเสร็จ

ผู้ร้องเรียน

ติดตามผล / แจ้งแผนการ
ดาเนินงานภายใน 3 วัน

ดาเนินการแก้ไขและแจ้ง
ความคืบหน้าเป็นระยะๆ (3-7 วัน)

ปิดเรื่อง

แจ้งผลการดาเนินการแก้ไข
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

เมื่อดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
สรุปสาเหตุ การแก้ไข และ
การป้องกันการเกิดซ้า

ประเมินผล
ความ
พอใจ

ส่งรายงานสรุปข้อร้องเรียน /
ข้อร้องเรียนประจาเดือน
ส่งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2564

รูปที่ 2.16-3 : แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ในระยะดาเนินการ ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.17

สถิติในการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนในช่วงที่ผ่านมา

จากข้อมูลสถิติในการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564
พบว่า เคยเกิดอุบัติเหตุ จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยเกิด Flash Over จาก
ไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ Substation 20 kV เปลวไฟโดนผู้ปฏิบัติงานทาให้ไฟไหม้เสื้อผ้าและผิวหนัง ซึ่งสาเหตุ
เกิดขึ้นจากการใช้สาร Aerosol ที่สามารถติดไฟได้ ผนวกกับสถานที่ปฏิบัติงานคับแคบทาให้การระบาย
อากาศไม่ดี ไม่มีป้ายเตือนบริเวณจุดทางาน และอุปกรณ์ PPE ที่ใช้ไม่เหมาะสมกับงานเนื่องจากไม่ใช่
ชุดกันไฟ
โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ ในการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวต้องมี อุปกรณ์
ตัดแยกระบบ มีการชี้แจงรายละเอียดก่อนเริ่มงาน มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าที่เหมาะสม ทบทวน
การจัดทาระบบ LOTO และมีการเน้นย้า/เพิม่ ข้อกาหนดในการปฏิบัติงานบริเวณไฟฟ้าแรงสูง
ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อแต่อย่างใด
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บทที่ 3
สภำพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ในการศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ไ ปยั ง
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด มีการรวบรวมข้อมูล
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้ง
มีการสารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ ความคิดเห็นต่อโครงการฯ จากชุมชนที่อยู่ในรัศมีศึกษา
และจากการดาเนินการด้านการมีส่ วนร่วมของประชาชน เพื่อนามาใช้ในการประเมินผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการต่อไป โดยรายละเอียดของข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมขิ องสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ได้จากการรวบรวมสรุปได้ดงั นี้

3.1

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

3.1.1

สภาพภูมิประเทศ
(1) คานา
การศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่
โครงการฯ และบริเวณใกล้เคียงในรัศมีศึกษา 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เพื่อใช้ใน
การประเมินความเหมาะสมของที่ตั้ง โครงการฯ ตลอดจนประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างและดาเนิน
โครงการฯ ต่อสภาพภูมิป ระเทศ เพื่อกาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ มีความ
ครอบคลุมและเหมาะสมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
(2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
- แผนที่ ภูมิป ระเทศมาตราส่ ว น 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ชุด L7018
ระวาง 5234 IV ปี พ.ศ. 2541
- แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของ www.google.earth.com (Google Earth Pro
version 7.1.5.1557)
- ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2545
- ร่างรายงานโครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
จังหวัดระยอง ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2565 เป็นต้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2.2) การสารวจภาคสนาม
สารวจสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
(3) ผลการศึกษา
(3.1) ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยรัศมีศึกษา
500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง ดังรูปที่ 3.1-1 โดยมีลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้
1) อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
อาเภอนิคมพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ
267.50 ตารางกิโ ลเมตร หรื อประมาณ 167,187.50 ไร่ ประกอบด้ว ย 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลมาบข่า
ตาบลนิคมพัฒนา ตาบลพนานิคม และตาบลมะขามคู่ มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลแม่น้าคู้ และตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลห้วยโป่ง ตาบลเมืองระยอง อาเภอเมืองระยอง
และตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลหนองละลอก ตาบลหนองตะพาน อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สภาพภูมิประเทศของอาเภอนิคมพัฒนาโดยทั่วไปเปนที่ราบ และบางพื้นที่
เป็นเนินเขาโดยมีเทือกเขาที่สาคัญ จานวน 6 เทือกเขา คือ เทือกเขาจอมแห เทือกเขานั่งยอง เทือกเขามะพูด
เทื อ กเขาหิ น โคก เทื อ กเขาทาแฝก และเทื อ กเขาเขลง โดยมี พื้ น ที่ ป าไมบริ เ วณเขาจอมแหที่ อ ยู ใ น
ความรับผิดชอบของนิ คมสรางตนเอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร ตั้งอยู บริเวณหมู ที่ 7
ตาบลมะขามคู แหลงน้ าที่ส าคัญ ของอ าเภอนิค มพัฒ นา ไดแก คลองชากเจาเดียว คลองปลวกแกว
คลองหนองหิน คลองชากออย คลองลึก คลองแปลงกระทิง คลองไมตายเหา คลองหนองระกา คลองชากใหญ
คลองกระเฉท คลองปาแดง และคลองพลู โดยมีอางเก็บน้าดอกกรายอยูทางตอนเหนือของอาเภอนิคมพัฒนา
2) ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ต าบลมาบข่ า ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข องอ าเภอนิ ค มพั ฒ นา
อยู่ ห่ างจากที่ ว่ าการอ าเภอนิ คมพั ฒ นาตามทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 3191 ประมาณ 6 กิ โ ลเมตร
อยู่ห่างจากจังหวัดระยอง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (ถนนบางนา-ตราด) ประมาณ 18 กิโลเมตร
อยู่ ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 120 กิ โลเมตร มี พื้ นที่ ทั้ งหมด 35,937.5 ไร่ หรื อคิ ดเป็ นพื้ นที่
57.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดังนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สัญลักษณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
แหล่งน้า

รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ

รูปที่ 3.1-1 : สภาพภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งโครงการฯ และพืน้ ที่ศึกษา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา และตาบลหนองละลอก
อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลทับมา และตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลหนองตะพาน และตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สภาพภูมิป ระเทศของตาบลมาบข่า โดยทั่ว ไปเปนที่ราบและเนินเขาบางพื้ น ที่
มีแหล่งน้าที่สาคัญ คือ คลองหนองหว้า คลองกระเฉท คลองมาบข่า และคลองมาบใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกยางพารา สับปะรด และมันสาปะหลัง เป็นต้น
(3.2) ผลการสารวจสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ศึกษารัศมี 500
เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
จากการสารวจสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 พบว่า บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ของ
โครงการฯ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม ชุมชน และอุตสาหกรรม
โดยมีแหล่งน้าที่สาคัญ ได้แก่ คลองหนองหว้า คลองกระเฉท และคลองมาบใหญ่ ซึ่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ของ
โครงการฯ มีการตัดผ่านคลองมาบใหญ่ จานวน 1 จุด โดยสภาพพื้นที่ที่จะใช้ในการวางท่อส่งก๊าซฯ ของ
โครงการฯ เป็ นพื้ นที่ เขตทางของถนนทางเข้ า -ออกสถานี ควบคุ มก๊ าซที่ 4.1 ของ ปตท. และเขตทาง
ของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ที่มีสภาพภูมิประเทศปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ
3.1.2

สภาพทางธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว

3.1.2.1

สภาพทางธรณีวิทยา
(1) คานา
การศึกษาทางด้านธรณีวิทยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบลักษณะโครงสร้างทางธรณี วิทยา
ของพื้ น ที่ โ ครงการฯ และบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการประเมิ น ผลกระทบจาก
การพัฒนาโครงการฯ ตลอดจนผลกระทบที่อาจมีผลต่อการดาเนินโครงการฯ
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานและรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาจากแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดระยอง พ.ศ.2550
ของกรมทรัพยากรธรณี ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น ตาแหน่ง ความหนา ชนิดและ
การเกิดรอยแตกและรอยเลื่อน (Fault) ชั้นหิน และคุณสมบัติทางธรณี เป็นต้น
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หน้า 3-4

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3) ผลการศึกษา
1) อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
จากแผนที่ธรณีวิทยา จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 พบว่า อาเภอนิคมพัฒนามีสภาพ
ทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นแบบตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยู่ กับที่ กรวด ทราย ทรายแป้ง
ศิลาแลงและเศษหิน (Qc) โดยเป็นตะกอนที่เกิดจากการผุพังของหินเดิมถูกพัดพาไปไม่ไกล จึงมักพบตาม
เชิงเขาหรือขอบแอ่ง มีความต่อเนื่องของชั้นหินผุอยู่ด้านล่าง ประกอบด้วย หินแกรนิตผุ ทราย ทรายแป้ง
เศษหิน ดินลูกรัง และดินเทราโรซ่า รองลงมาเป็นแบบหินไบโอไทต์แกรนิต ทัมมารีนแกรนิต แกรโนไดโอไรด์
ไบโอไทด์มัสโคไวต์แกรนิต มัสโคไวต์ทัวมารีนแกรนิต ไบโอไทต์ทัวมารีนแกรนิต (Trgr) และตะกอนธารน้าพา
กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องน้าคันดินแม่น้าและแอ่งน้าท่วมถึง (Qa) ตามลาดับ
2) ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ลั ก ษณะทางธรณี วิ ท ยาบริเ วณพื้ น ที่ ศึ ก ษาเป็ น แบบตะกอนเศษหิ น เชิ งเขาและ
ตะกอนผุพังอยู่กับที่ กรวด ทราย ทรายแป้ง ศิลาแลงและเศษหิน (Qc) โดยเป็นตะกอนที่เกิดจากการผุพัง
ของหินเดิมถูกพัดพาไปไม่ไกล จึงมักพบตามเชิงเขาหรือขอบแอ่ง มีความต่อเนื่องของชั้นหินผุอยู่ด้านล่าง
ประกอบด้วย หินแกรนิตผุ ทราย และทรายแป้ง เศษหิน ดินลูกรัง และดินเทราโรซ่าทั้งพื้นที่ ซึ่งเป็หลักฐาน
สาหรับแสดงถึงการเกิดแผ่นดินไหวในอดีตเนื่องจากการปรับตัวสู่สมดุลของธรรมชาติ รายละเอียดแสดงดัง
รูปที่ 3.1-2
3.1.2.2

แผ่นดินไหว
(1) คานา
การศึกษาด้านแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ทราบถึงรอยเลื่อนที่มีพลังที่จะทาให้เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณใกล้เคียงโครงการฯ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการฯ ตลอดจนผลกระทบที่อาจมีผลต่อการดาเนินโครงการฯ
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมสถิติการเกิดแผ่นดินไหว และพื้นที่เสี่ยงภัยของการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณ
พื้นที่โครงการฯ และบริเวณใกล้เคียง โดยตรวจสอบข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลและหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถิติการเกิดแผ่นดินไหว พ.ศ. 2558-2564 จากสานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
แผนที่แสดงตาแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียง ของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2557
แผนที่รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย ของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2562 และแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2559 เป็นต้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 3.1-2 : สภาพทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษา

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.1) Rev.01 (Final)

หน้า 3-6

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3) ผลการศึกษา
รอยเลื่อนที่ยังมีพลังในการเคลื่อนที่ (Active Faults) ในประเทศไทย มีทั้งหมด 16 แนว
คือ รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน
รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนเมย รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
รอยเลื่ อนเพชรบู ร ณ์ รอยเลื่ อนแม่ล าว รอยเลื่ อนเวียงแหง และรอยเลื่ อนแม่อิง โดยรอยเลื่ อนมีพลัง
ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด ได้แก่ รอยเลื่อนระนอง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ประมาณ 175 กิโลเมตร (ดังรูปที่ 3.1-3)
ความรุนแรงแผ่นดินไหว (Intensity) เป็นการแสดงความรุนแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
วัดได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเกิดและหลังเกิดแผ่นดินไหว เช่น ความรู้สึกของผู้คน ลักษณะที่วัตถุ
หรืออาคารเสียหาย หรือสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดทาแผนที่ภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวประเทศไทย โดยได้แบ่งพื้นที่ความรุนแรงของแผ่นดินไหวในประเทศไทยออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความรุนแรง I-III เมอร์คัลลี่ : ความรุนแรงของแผ่นดินไหวเบา (คนธรรมดา
จะไม่รู้สึก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้)
ระดั บ ความรุ น แรง IV เมอร์ คั ล ลี่ : ความรุ น แรงของแผ่ น ดิ น ไหวพอประมาณ
(คนที่สัญจรไปมารู้สึกได้)
ระดั บ ความรุ น แรง V เมอร์ คั ล ลี่ : ความรุ น แรงของแผ่ น ดิ น ไหวค่ อ นข้ า งแรง
(คนที่นอนหลับตกใจตื่น)
ระดับ ความรุ น แรง VI เมอร์คัล ลี่ : ความรุนแรงของแผ่ น ดิน ไหวแรง (ต้นไม้สั่ น
บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้างบางชนิดพัง)
ระดับความรุนแรง VII เมอร์คัลลี่ : ความรุนแรงของแผ่นดินไหวแรงมาก (ฝาห้อง
แยก ร้าว กรุเพดานร่วง)
ขนาดแผ่ น ดิน ไหว (Magnitude) เป็นปริมาณที่มี ความสั ม พัน ธ์กั บ พลั งงานที่ พื้ น โลก
ปลดปล่อยออกมาในรูปของการสั่นสะเทือน คานวณได้จากการตรวจวัดค่า ความสูงของคลื่นแผ่นดินไหว
ที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว โดยเป็นค่าปริมาณที่บ่งชี้ขนาด ณ บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหว
มีหน่วยเป็น “ริกเตอร์” ดังตารางที่ 3.1-1
เมื่อพิจารณาแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย พ.ศ. 2559 ของกรมทรัพยากรธรณี
(รู ป ที่ 3.1-4) ที่ ตั้ งโครงการตั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ภั ย พิ บั ติ แผ่ น ดิ น ไหวระดั บ ความรุ น แรง I-III เมอรคั ล ลี่
คือ ระดับเบา (คนธรรมดาจะไม่รู้สึก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า
เอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รูปที่ 3.1-3 : แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.1-1
ความสัมพันธ์ของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลางตามมาตราริกเตอร์
ขนาด
1-2.9
3-3.9
4-4.9

ความสัมพันธ์ของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลาง
เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนเริ่มมีความรู้สึกถึงการสั่นไหว บางครั้ง รู้สึกเวียนศีรษะ
เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่าน
เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึงการสั่นสะเทือน
วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว
5-5.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่
6-6.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย
7.0 ขึ้นไป เกิดการสั่นไหวร้ายแรง อาคาร สิ่งก่อสร้างมีความเสียหายอย่างมาก แผ่นดินแยก วัตถุที่อยู่บนพื้นถูก
เหวี่ยงกระเด็น
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562 (http://www.tmd.go.th)

จากสถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มี ผลกระทบต่อประเทศไทย ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2564 (ดังภาคผนวก 3ก) พบว่า แผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย ส่วนใหญ่มีศูนย์กลางการเกิดอยู่ภายนอกประเทศ สาหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลาง
การเกิดอยู่ในประเทศไทย มีขนาดแผ่นดินไหวที่จุดศูนย์กลางสูงสุดเท่ากับ 4.9 ริกเตอร์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้น
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย สาหรับศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด
เกิดขึ้นที่ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีขนาดแผ่นดินไหวที่จุดศูนย์กลางสูงสุดเท่ากับ 4.9 ริกเตอร์
เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 300 กิโลเมตร โดยไม่พบการเกิด
แผ่นดินไหวหรือผลกระทบจากแผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่โครงการฯ
3.1.3

สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ

3.1.3.1

สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
(1) คานา
สภาพอุตุนิยมวิทยาประจาถิ่นเป็นปัจจัยที่ส่ งผลต่อรูปแบบการแพร่กระจายของสารมลพิษ
ทางอากาศจากแหล่งกาเนิดไปสู่ผู้รั บผลกระทบในบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยระดับความรุนแรงที่เ กิด ขึ้น
ในแต่ละท้องถิ่นจะมากน้อยต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแหล่งกาเนิดและผู้รับผลกระทบ
ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยาและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา การศึกษาสภาพ
อุตุนิยมวิทยาประจาถิ่นจึง เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า
เอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รูปที่ 3.1-4 : แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2) วิธีการศึกษา
(2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ด าเนิ นการรวบรวมข้ อมู ลอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาจากกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยา โดยพิ จารณาข้ อมู ล
จากสถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้พื้นที่ศึกษามากที่สุด หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา
ซึ่ งจากการตรวจสอบข้ อมู ล จากกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาที่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว คื อ
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง สกษ. (รหัส สถานี 48479) ตั้งอยู่ที่ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
(ละติ จู ดที่ 12° 44' 0.0" เหนื อ และลองจิ จู ดที่ 101° 8' 0.0" ตะวั นออก) ห่ างจากพื้ นที่ ตั้ งโครงการ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ประมาณ 9.58 กิโลเมตร โดยเป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 15 ปี (พ.ศ. 2549-2563)
(2.2) การตรวจวัดภาคสนาม
ตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณพื้นที่ศึกษา จานวน 1 จุด บริเวณชุมชน
บ้ านหนองคล้ า หมู่ที่ 8 ตั้งอยู่ ด้านทิศใต้ของพื้นที่ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่ใกล้ ที่สุด
และอยู่ในทิศทางลมหลัก โดยมีระยะห่างจากแนวท่อประมาณ 20 เมตร ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ มากที่สุด (ดังรูปที่ 3.1-5) โดยตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการ
และวันหยุดราชการ ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
(3) ผลการศึกษา
(3.1) ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
1) สภาพภูมิอากาศ 1
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา
จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง จั ง หวั ด ระยองอยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม ที่ พั ด ปกคลุ ม ประเทศไทย 2 ชนิ ด คื อ
มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ พั ด ปกคลุ ม ตั้ ง แต่ป ระมาณกลางเดื อ นตุ ล าคมถึ งกลางเดื อ นกุ ม ภาพันธ์
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
โดยพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ และเป็นลมที่พัดผ่านทะเลนาความชื้นและไอน้าเข้าสู่จังหวัด
ทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกโดยทั่วไป
ฤดู ก าลของจั ง หวั ด ระยอง เมื่ อ พิ จ ารณาตามลั ก ษณะของลมฟ้ า อากาศ
ของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วง
ของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้ง
จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ ฤดูนี้อุณหภูมิของจังหวัดระยองจะไม่ลดต่ามากเหมือนภาคอื่นๆ
เพราะเขตนี้อยู่ปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความหนาวเย็นจึงไม่ลดลงมาก นอกจากนี้ยังมี ชายฝั่งทะเล
จึงทาให้จังหวัดระยองไม่หนาวเย็นมากนัก

1

ภูมิอากาศจังหวัดระยอง-ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา (http://climate.tmd.go.th/data/province/ตะวันออก/ภูมิอากาศระยอง.pdf)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สัญลักษณ์
A = จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการฯ
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
แหล่งน้า
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ

รูปที่ 3.1-5 : จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมเฉื่อยจากทะเล
ในตอนบ่ายพัดมาร่วมกับลมตะวันออกเฉียงใต้ จึงทาให้ลมมีกาลังแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นฝั่งทะเลระยอง
ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจึงมีคลื่นลมค่อนข้างแรงในตอนบ่ายและเย็น ทาให้อุณหภูมิไม่สู ง
อากาศจึงไม่ร้อนมากนัก
 ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะนาความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่
ภาคตะวันออก ทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป
2) สภาพอุตุนิยมวิทยา
จากการรวบรวมข้ อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในคาบ 15 ปี (พ.ศ. 2549-2563)
ของสถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง สกษ. (รหัสสถานี 48479) ตั้งอยู่ที่ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง (ละติจูดที่ 12° 44' 0.0" เหนือ และลองจิจูดที่ 101° 8' 0.0" ตะวันออก) ดังตารางที่ 3.1-2
สามารถสรุปสภาพอุตุนิยมวิทยาได้ดังนี้

ความกดอากาศ
ความกดอากาศเฉลี่ยทั้งปีมีค่าเท่ากับ 1,009.32 เฮกโตปาสคาล โดยมีค่า
ความกดอากาศเฉลี่ยสูงสุ ดเท่ากับ 1,012.00 เฮกโตปาสคาล ในเดือนมกราคม และความกดอากาศเฉลี่ย
ต่าสุดเท่ากับ 1,007.20 เฮกโตปาสคาล ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม

อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีมีค่าเท่ากับ 28.1 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 29.5 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม และมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ
26.5 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม

ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปีมีค่าเท่ากับร้อยละ 76.8 โดยมีความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับร้อยละ 83.0 ในเดือนตุลาคม และมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่าสุดเท่ากั บร้อยละ 68.0
ในเดือนธันวาคม

ความเร็วลมและทิศทางลม
ความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปีมีค่าเท่ากับ 1.2 นอต หรือ 0.62 เมตรต่อวินาที
โดยค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.8-2.1 นอต หรือ 0.41-1.08 เมตรต่อวินาที โดยทิศทางลม
ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ในเดือนมกราคม และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
ทิศใต้ (S) ในเดือนกุมภาพัน ธ์ถึงเดือนเมษายน และทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ในเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม สาหรับผังลมของสถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง สกษ. (รหัสสถานี 48479)
ในคาบ 10 ปีล่าสุด ในช่วง ปี พ.ศ. 2554-2563 แสดงดังรูปที่ 3.1-6
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.1-2
สถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง สกษ. ในคาบ 15 ปี (พ.ศ. 2549-2563)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR THE PERIOD 2006-2020
Station

HUAI PONG AGROMET.

Elevation of station above MSL

43

Meters

Index Station

48479

Height of barometer above MSL

45.1

Meters

Latitude

12° 44' 0.0" N

Height of Thermometer above ground

1.2

Meters

Longitude

101° 8' 0.0" E

Height of wind vane above ground

10

Meters

Height of rainguage
N-Years
Pressure (hPa)
Mean
Mean Daily Range
Ext. Max.
Ext. Min.
Temperature (Celsius)
Mean Max.
Ext. Max.
Mean Min.
Ext. Min.
Mean
Dew Point Temp. (Cº)
Mean
Relative Humidity (%)
Mean
Mean Max.
Mean Min.
Ext. Min.
Visibility (km.)
Mean
07.00LST
Cloud Amount (1-10)
Mean
Wind (Knots)
Prev. Wind
Mean
Max.
Pan Evaporation (mm.)
Total
Rainfall (mm.)
Total
Num. of Days
Daily Max.
Phenomena (Days)
Fog
Haze
Hail
Thunder Storm
Squall

15
15
15
14

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

0.8
JUN

JUL

AUG

SEP

Meters
OCT

NOV

DEC

Annual

1012 1011.6 1010.4 1009.2 1007.7 1007.2 1007.2 1007.2 1008.2 1009.5 1010.3 1011.4 1009.32
4.2
4.2
4.4
4.2
3.9
3.4
3.3
3.5
4.1
4.2
4.1
4.1
3.97
1020.65 1019.5 1022.28 1016.85 1013.69 1013.82 1013.12 1012.94 1014.61 1016.16 1017.43 1019.54 1022.28
1005.03 1004.34 1003.29 1002.2 1002.02 999.57 1000.88 1000.59 999.69 1002.23 1004.02 1003.55 999.57

15
15
15
15
15

32.1
36
22.4
15.1
26.5

32.3
35.9
23.9
15.5
27.4

33.1
36.8
25.7
18.4
28.6

34.1
39
26.4
20.4
29.5

33.8
38.5
26.4
23
29.5

33.2
40.2
26
22
29

32.7
36
25.6
22
28.6

32.7
37.4
25.6
22.4
28.5

32.2
36.3
25
21.2
28

32
34.6
24.4
21.3
27.3

32.4
36.2
23.7
18
27.3

32.1
35.5
22.4
16
26.6

32.7
40.2
24.8
15.1
28.1

15

20.1

22.1

23.7

24.5

25.2

24.9

24.5

24.4

24.4

24

22

19.8

23.3

15
15
15
15

70
85
51
26

75
88
57
21

76
87
60
27

76
88
60
35

79
90
65
37

80
91
66
44

80
91
65
35

79
91
65
43

82
93
67
41

83
94
67
36

74
88
56
29

68
83
49
29

76.8
89.1
60.7
21

15
14

7.1
6.7

7
6.6

7.9
7.6

9.2
9.2

10
10

10.2
10.2

10.1
10.1

10.1
9.9

9.8
9.7

8.1
8.4

8.2
8.7

8.1
8.2

8.8
8.8

15

4.6

5.1

5.7

5.7

6.7

7.3

7.7

7.7

7.7

7.1

5.3

4.3

6.2

15
15
15

NE
1.3
19

S
1
20

S
1.1
26

S
0.9
22

SW
0.8
39

SW
1
35

W
1.2
40

SW
1.1
40

W
1.1
26

NE
1.1
23

N,NE
1.7
21

NE
2.1
24

1.2
40

15

118

106.9

124.1

137.2

129.3

118.1

122.6

120.3

104.3

100.3

113.8

127.9

1422.8

30
30
30

37.8
4
111.3

44.5
4.1
84.6

72.4
6
123

102.3
8
112.3

180.7
15.3
116.5

184
16.2
88.4

165.5
16.1
111.8

128.8
16.1
108

241.6
19
142.1

281.9
19.8
183.9

65.5
6.4
79.9

13.4
2.5
26.7

1518.4
133.5
183.9

15
15
15
15
15

0.7
18.5
0.1
0.6
0

0.7
13.3
0
0.5
0

0.3
10.6
0.1
1.6
0.1

0.2
7
0
4.8
0

0
1.9
0.1
8.2
0

0
1.6
0
6
0.1

0
1.3
0.1
3.7
0

0
1.3
0
4.2
0

0.1
0.7
0.1
6.2
0

0.1
4.3
0
10
0

0.1
10.6
0.1
2.7
0

0.2
16.9
0
0.4
0.1

2.4
88
0.6
48.9
0.3

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

รูปที่ 3.1-6 : ผังลมคาบ 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง สกษ.
(รหัสสถานี 48479)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ที่มา : สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564

รูปที่ 3.1-6 : ผังลมคาบ 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง สกษ.
(รหัสสถานี 48479) (ต่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ปริมาณน้าฝน
ปริมาณน้าฝนทั้งปีมีค่าเท่ากับ 1,518.4 มิลลิเมตร จานวนวันที่ฝนตกทั้งปี
รวมเท่ า กั บ 133.5 วั น ส าหรั บ ปริ ม าณน้ าฝนต่ าที่ สุ ด เท่ า กั บ 13.4 มิ ล ลิ เ มตร พบในเดื อ นธั น วาคม
และปริมาณน้าฝนสูงสุดเท่ากับ 281.9 มิลลิเมตร พบในเดือนตุลาคม
(3.2) ผลการตรวจวัดภาคสนาม
ที่ปรึกษาฯ ได้ดาเนินการตรวจวัด ความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณพื้นที่ศึกษา
จานวน 1 จุด คือ บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ มีระยะห่างประมาณ 20 เมตร จากตาแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ ที่ใกล้ที่สุด โดยตรวจวัด 7 วัน
ต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและวันหยุดราชการ ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังภาพที่ 3.1-1
ซึ่งผลจากการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.1-3 และข้อมูลผังลมดังรูปที่ 3.1-7
จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเร็วลมเฉลี่ยที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในช่วง <0.4-2.2
เมตรต่อวินาที (<1.4-7.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) โดยความเร็วลมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0.4-1.1 เมตรต่อวินาที
(1.4-4.0 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง) จั ด เป็ น ลมเบา ( Light Air) ตามเกณฑ์ ค วามเร็ ว ลมผิ ว พื้ น ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา สาหรับทิศทางลมส่ วนใหญ่เป็นกระแสลมที่พัดมาจากทิศ ตะวันตก (W) ร้อยละ 44.6
รองลงมาเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก (WSW) ร้อยละ 24.4 และลมสงบเกิดขึ้นร้อยละ
6.55


จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณบ้านพักอาศัย ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (47P 0738678 E, 1415144 N)

ภาพที่ 3.1-1 : การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ
วันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.1-3
ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการฯ
ทิศทางลม
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
รวม
ลมสงบ (<0.4 m/s)

ร้อยละของทิศทางลม
1.79
0.00
0.00
1.19
0.00
0.00
0.60
1.79
1.19
2.98
7.14
24.40
44.64
4.76
2.38
0.60
93.45
6.55

ที่มา : ตรวจวัดและวิเคราะห์โดยบริษัท เอนไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, มิถุนายน 2564

บริเวณบ้านพักอาศัย ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ในเขตเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (47P 0738678 E, 1415144 N)

รูปที่ 3.1-7 : ผังลมจากการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการฯ
วันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3.1.3.2

คุณภาพอากาศ
(1) คานา
การศึกษาคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ โครงการฯ และพื้นที่ศึกษา ทาให้ทราบถึงคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศปัจจุบันของพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นจึงจาเป็นต้องศึกษาคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่
โครงการฯ และพื้นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศของ
โครงการฯ
(2) วิธีการศึกษา
ที่ปรึกษาฯ ได้ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) จานวน 1 จุด บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่ใกล้ที่สุดและอยู่ในทิศทางลมหลั ก
โดยมีระยะห่ างจากแนวท่อ ส่ งก๊าซฯ ประมาณ 20 เมตร ซึ่งจะใช้เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ มากที่สุด (ดังภาพที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-5) โดยตรวจวัด
7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและวันหยุดราชการ ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยดัชนี
ที่ตรวจวัด ประกอบด้วย
ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดัชนีดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 3.1-4 ซึ่งผลที่ได้จะ
เปรี ย บเทีย บกับ ค่ามาตรฐานคุ ณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว ไปของประเทศไทย ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2538) ฉบั บ ที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบั บ ที่ 24
(พ.ศ. 2547) ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) และ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553)






จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณบ้านพักอาศัย ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (47P 0738678 E, 1415144 N)

ภาพที่ 3.1-2 : การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.1) Rev.01 (Final)

หน้า 3-19

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.1-4
ดัชนีที่วิเคราะห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ดัชนีที่วิเคราะห์
ฝุ่นละอองรวม (TSP)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ความเร็วลม และทิศทางลม
(Wind Speed and Wind Direction)

วิธีการเก็บตัวอย่าง
High Volume Air Sampler
PM-10 Size Selective,
High-Volume Air Sampler
PM-2.5 Dichotomous
Sampler
Chemiluminescence
Analyzer
UV-Fluorescence Analyzer
Wind Speed &
Direction Meter

วิธีการวิเคราะห์
Gravimetric Method
Gravimetric Method

อ้างอิง

Gravimetric Method

3/

Chemiluminescence
Method
UV-Fluorescence Method
EPA Method
(WRPLOT Utility Program)

4/

1/, 2/
1/, 2/

1/, 2/, 5/

-

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52ง. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5
ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553
4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39ง. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544

(3) ผลการศึกษา
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้ า หมู่ที่ 8
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
(7 วันต่อเนื่อง) ครอบคลุมวันหยุดและวันทาการ ดังตารางที่ 3.1-5 พบว่า ทุกดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการแสดงดังภาคผนวก 3ข สรุปได้ดังนี้

ฝุ่นละอองรวม (TSP)
จากผลการตรวจวั ดค่ า ความเข้ มข้ นของฝุ่ น ละอองรวม (TSP) เฉลี่ ย
24 ชั่วโมง พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 32.00 – 49.00 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กาหนดค่าความเข้มข้นของของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่า
ไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิดเป็นร้อยละ 14.85 ของค่ามาตรฐานที่กาหนด
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สถานี

วันที่เก็บตัวอย่าง

บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า
หมู่ที่ 8 เทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
(47P 0738678 E, 1415144 N)

9-10 มิ.ย. 64
10-11 มิ.ย. 64
11-12 มิ.ย. 64
12-13 มิ.ย. 64
13-14 มิ.ย. 64
14-15 มิ.ย. 64
15-16 มิ.ย. 64

ค่าต่าสุด-สูงสุด
ค่ามาตรฐาน
หมายเหตุ :

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เอนไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
1/
2/

ที่มา :

TSP
เฉลี่ย 24 ชม.
34.00
36.00
44.00
46.00
49.00
32.00
39.00
32.00 – 49.00
3301/

ความเข้มข้นมลสารในบรรยากาศ (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
PM-10
PM-2.5
SO2
SO2
เฉลี่ย 24 ชม.
เฉลี่ย 24 ชม.
เฉลี่ย 1 ชม.
เฉลี่ย 24 ชม.
18.00
9.00
9.43
4.45
20.00
6.00
7.34
3.93
21.00
15.00
8.91
4.72
25.00
9.00
5.76
4.19
27.00
17.00
5.76
5.24
17.00
13.00
5.50
4.19
22.00
7.00
12.31
4.72
17.00 – 27.00
6.00 – 17.00
5.50 - 12.31
3.93 - 5.24
1/
2/
3/
120
50
780
3001/

NO2
เฉลี่ย 1 ชม.
22.02
21.64
22.40
18.26
21.45
20.33
22.21
18.26 - 22.40
3204/

หน้า 3 -21

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.1-5
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
จากผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 17.00 – 27.00 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึง่ มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กาหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้
คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของค่ามาตรฐานที่กาหนด

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
จากผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 6.00 – 17.00 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กาหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิดเป็นร้อยละ 34.0 ของค่ามาตรฐานที่กาหนด

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
จากผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
เฉลี่ ย 1 ชั่ว โมง พบว่า มีค่าอยู่ ในช่ว ง 5.50 - 12.31 ไมโครกรัมต่อลู กบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ที่กาหนดค่าความเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 780 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าสูงสุด
ที่ตรวจวัดได้คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของค่ามาตรฐานที่กาหนด
ส าหรั บ ผลการตรวจวั ด ค่ าความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์
(SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 3.93 - 5.24 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว ไป ที่กาหนดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
เฉลี่ย 24 ชั่ วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 300 ไมโครกรัมต่อลู กบาศก์เมตร โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิดเป็น
ร้อยละ 22.5 ของค่ามาตรฐานที่กาหนด

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
จากผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 18.26 - 22.40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กาหนดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต้ องมีค่าไม่เกิน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิด
เป็นร้อยละ 7.0 ของค่ามาตรฐานที่กาหนด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3.1.4

เสียง
(1) คานา
กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในระยะก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง
ในด้านของเสียงดัง ซึ่งการศึกษาระดับเสียงในปัจจุบั นบริเวณพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการศึกษา
และประเมิน ผลกระทบร่ ว มกับ ระดับ เสี ยงที่เ กิดจากกิจกรรมของโครงการฯ รวมถึงเพื่อหาแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
(2) วิธีการศึกษา
ตรวจวัดระดับเสี ยงปั จจุบันบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียงพื้นที่ ก่อสร้างท่อส่ งก๊าซฯ ของ
โครงการฯ จ านวน 1 จุ ด ได้ แ ก่ บริ เ วณชุ ม ชนบ้ า นหนองคล้ า หมู่ ที่ 8 ซึ่ ง อยู่ ใ กล้ กั บ พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
แนวท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ และคาดว่าจะได้รับผลกระทบทางด้านเสี ยงจากกิจกรรมของโครงการฯ
มากที่สุด (รูปที่ 3.1-8) โดยดาเนินการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทาการและวันหยุด จานวน 1
ครั้ง ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่
 ระดับเสียง เฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min)
 ระดับเสียง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr)
 ระดับเสียง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr)
 ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
 ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90)
 ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)
ส าหรั บวิ ธี การตรวจวัดและวิเคราะห์ ระดับเสี ยงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ (พ.ศ. 2540) เรื่ อ ง การค านวณค่ า ระดั บ เสี ย ง (ระดั บ เสี ย งเฉลี่ ย (Leq))
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่ อ ง ค่ า ระดั บ เสี ย งรบกวน
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2550) เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียง
ขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคานวณค่าระดับการรบกวน
และแบบบั น ทึกการตรวจวัดเสี ย งรบกวน โดยสามารถสรุปวิธีการตรวจวัด และวิธีวิเคราะห์ ระดับเสี ยง
ได้ดังตารางที่ 3.1-6 ซึ่งผลที่ได้จะนามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงบริเวณบ้านพักอาศัย ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (47P 0738709 E, 1415128 N)

สัญลักษณ์
N = จุดตรวจวัดเสียง
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ทางน้า
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ

รูปที่ 3.1-8 : จุดตรวจวัดเสียงของโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.1-6
ดัชนี วิธีการตรวจวัด และวิธีการวิเคราะห์ระดับเสียง
ดัชนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วิธีการตรวจวัด
Integrating Sound Level Meter

Leq 5 min
Leq 1 hr
Leq 8 hr
Leq 24 hr
Lmax
L90
Ldn

หมายเหตุ :

วิธกี ารวิเคราะห์
ISO1996

อ้างอิง
1/, 2/, 3/, 4/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป
2/ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2540) เรื่อง การคานวณค่าระดับเสียง
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
4/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2550) เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มี
การรบกวน การตรวจวัดและคานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคานวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึก
การตรวจวัดเสียงรบกวน
1/

(3) ผลการศึกษา
ผลการตรวจวัดเสียงบริเวณบ้านพักอาศัย ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 เทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังตารางที่ 3.17 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 58.7-62.3 เดซิ
เบล(เอ) และ 89.0-95.6 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานระดั บ เสี ย งทั่ ว ไป
ที่กาหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด ต้องมีค่า
ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) โดยค่าสู งสุ ดคิดเป็นร้อยละ 89.0 และ 83.1 ของค่ามาตรฐาน ตามล าดั บ
(ผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ แสดงดังภาคผนวก 3ค)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.1-7
ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษา ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานีตรวจวัด
บริเวณบ้านพักอาศัย
ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
(47P 0738709 E, 1415128N)

วันที่ทาการ
ตรวจวัด
9-10 มิ.ย. 64
10-11 มิ.ย. 64
11-12 มิ.ย. 64
12-13 มิ.ย. 64
13-14 มิ.ย. 64
14-15 มิ.ย. 64
15-16 มิ.ย. 64

ค่าต่าสุด-สูงสุด
% ค่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
หมายเหตุ :
ที่มา :

3.1.5

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) (ค่าสูงสุด)
Leq 24 hr
Lmax
L90
Ldn
62.3
91.7
45.9
67.1
60.1
95.6
45.8
64.2
59.6
89.0
47.0
63.7
59.8
94.9
46.1
64.7
59.8
91.9
46.4
64.1
59.0
90.1
46.4
64.1
58.7
95.2
48.1
63.1
58.7-62.3 89.0-95.6 45.8-48.1 63.1-67.1
83.9-89.0 77.4-83.1
70.0 1/
115.0 1/
-

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 27 วันที่ 3 เมษายน 2540
- รวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดย บริษทั ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564
- ตรวจวัดและประมวลผลข้อมูลโดย บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จากัด, 2564
1/

อุทกวิทยาและคุณภาพน้า

3.1.5.1

น้าผิวดิน
(ก) อุทกวิทยาน้าผิวดิน
(1) คานา
การดาเนินการโครงการฯ โดยเฉพาะในระยะก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะ
ทางอุทกวิทยาน้าผิวดิน เช่น เกิดการพัดพาตะกอนดินลงสู่ทางน้า ทาให้แหล่งน้าตื้นเขิน เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการไหลของน้า เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีการศึกษาอุทกวิทยาของแหล่งน้าผิวดินที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกาหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงข่ายคลอง แม่น้า และแหล่งน้าที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยแหล่งน้า
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3) ผลการศึกษา
ในบริ เวณพื้น ที่ศึกษาและบริเวณใกล้ เคียง มีคลองธรรมชาติ ส ายสั้ นๆ ที่ ส าคัญ
3 สาย วางตัวด้านทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ คลองมาบใหญ่ คลองหนอง
หว้ า และคลองกระเฉท โดยคลองที่ แ นวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของโครงการฯ ตั ด ผ่ า น คื อ คลองมาบใหญ่
มีต้นกาเนิดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือมาบรรจบกับคลองหนองหว้า
ที่บริเวณบ้านมาบใหญ่ แล้วไหลลงสู่คลองกระเฉทต่อไป
โดยลักษณะของคลองมาบใหญ่ ณ จุดที่ทาการสารวจ (พิกัด 47P 739091E 1415138N)
มีความลึกของน้าประมาณ 0.6 เมตร น้าเป็นสีน้าตาลอ่อน มีวัชพืชขึ้นโดยรอบ มีการใช้ประโยชน์แหล่งน้า
เพื่อการเกษตรและการอุปโภคของประชาชน (ข้อมูลจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ ) โดยในช่วงก่อน
ไหลผ่ า นถนนชุ ม ชนหนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) มี ลั ก ษณะเป็ น คลองดาดคอนกรี ต
ยกเป็นฝายกั้นน้าที่มีความกว้างประมาณ 10 เมตร มีความลึกของน้าประมาณ 0.6 เมตร ภายหลังจากที่ผ่าน
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จะมีระดับน้าประมาณ 0.1 เมตร โดยลักษณะของ
คลองมาบใหญ่แสดงได้ดงั ภาพที่ 3.1-3

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.1) Rev.01 (Final)

หน้า 3-27

คลองมาบใหญ่

17/04/64

17/04/64

บริเวณที่ทาการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดิน
ลักษณะของคลองมาบใหญ่ (หลังผ่านถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5)

ลักษณะของคลองมาบใหญ่ (ก่อนผ่านถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5)

หน้า 3 -28

ภาพที่ 3.1-3 : สภาพทั่วไปของคลองมาบใหญ่บริเวณที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ลอดผ่าน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ข) คุณภาพน้าผิวดิน
(1) คานา
กิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้าผิวดินที่อยู่บริเวณ
ใกล้ เ คี ย ง ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ างคุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ นในแหล่ ง น้ าที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งพื้นที่
โครงการฯ และลักษณะการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าของประชาชนโดยรอบพื้นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพน้าผิวดินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการฯ รวมถึง
นามากาหนดมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน
คุณภาพน้าผิวดินต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
(2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้าผิวดินจากเอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการโรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้ ง ที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564
(2.2) การเก็บตัวอย่างภาคสนาม
เก็บตัวอย่างน้าผิวดินในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ จานวน 1 จุด คือ
บริเวณคลองมาบใหญ่ ก่อนตัดผ่านถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) (ดังรูปที่ 3.1-9)
โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังภาพที่ 3.1-4 สาหรับการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดิน
และการเก็บรักษาตัวอย่างน้าผิวดินได้ดาเนินการตามข้อกาหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 พ.ศ. 2537 ซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานการวิ เ คราะห์ น้ าและน้ าเสี ย ใน Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater โดย American Public Health Association
(APHA), American Water Works Association (AWWA) and Water Environmental Federation
(WEF) 23rd Edition, 2017 วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วเป็ น ที่ ยอมรั บ ของส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รายละเอียดดังตารางที่ 3.1-8
โดยผลที่ได้จ ากการวิเคราะห์ คุณภาพน้าจะถูกนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพน้าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่ งน้ าผิวดิน ตี พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ ประกาศทั่ว ไป เล่ ม 111 ตอนที่ 16ง
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 เพื่อจัดลาดับชั้นคุณภาพน้าต่อไป
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สัญลักษณ์
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
SW = จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้าของโครงการฯ
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
แหล่งน้า
จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าของโครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

รูปที่ 3.1-9 : จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้าของโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สภาพทั่วไปบริเวณคลองมาบใหญ่

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดิน

การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดิน

การรักษาตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดิน

ภาพที่ 3.1-4 : การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดินบริเวณคลองมาบใหญ่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตารางที่ 3.1-8
ดัชนีคุณภาพน้าและวิธีวิเคราะห์
คุณลักษณะ
ดัชนีตรวจวัด
หน่วย
1. ทางกายภาพ 1.1 อุณหภูมิ (Temperature) 1/
องศาเซลเซียส
1.2 ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 1/ มิลลิกรัมต่อลิตร
1.3 ของแข็งละลายน้า (Suspended Solids)1/
มิลลิกรัมต่อลิตร
2. ทางเคมี

วิธีการวิเคราะห์
Field Method (Thermometer)
Turbidimetric Methods
Dried at 180oC, Dried at 103-105oC
Gravimetric Method
Electrometric Method (pH Meter)
Membrane Electrode Method
5 Days Test, Azide Modification Method

2.1 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 1/
2.2 ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) 1/
มิลลิกรัมต่อลิตร
2.3 ความสกปรกในรูปความต้องการใช้ออกซิเจนสาหรับ มิลลิกรัมต่อลิตร
ย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD5) 1/
2.4 น้ามันและไขมัน (Oil and Grease) 3/
มิลลิกรัมต่อลิตร Soxhlet Method
3. ทางชีวภาพ 3.1 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
เอ็มพีเอ็นต่อ
Multiple-Tube Fermentation Technique
2/
(Fecal Coliform Bacteria)
100 มล.
(9221 E.)
3.2 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
เอ็มพีเอ็นต่อ
Multiple-Tube Fermentation Technique
2/
(Total Coliform Bacteria)
100 มล.
(9221 B.)
1/
2/
หมายเหตุ :
เก็บตัวอย่างน้าที่ระดับกึ่งกลางความลึกของน้า
เก็บตัวอย่างน้าที่ระดับต่าจากผิวน้าประมาณ 30 เซนติเมตร
3/
เก็บตัวอย่างน้าที่ระดับผิวน้า

ที่มา : มาตรฐานการวิเคราะห์น้าและน้าเสียใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater โดย American Public Health
Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) and Water Environmental Federation (WEF) 23rd Edition, 2017
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3) ผลการศึกษา
(3.1) ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2564 ได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าของคลองมาบใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2562 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง ดังตารางที่ 3.1-9 สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 3.1-9
คุณภาพน้าของคลองมาบใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ดัชนีตรวจวัด

หน่วย

ผลการวิเคราะห์

ค่ามาตรฐาน1/

1. อุณหภูมิ (Temparature)
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
3. ออกซิเจนละลาย (DO)
4. บีโอดี (BOD5)
5. ซีโอดี (COD)
6. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
7. ของแข็งละลายน้าทั้งหมด (TDS)
8. แอมโมเนีย ไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen)

องศาเซลเซียส
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

30.6
7.5
7.5
1.4
3.0
5.0
311.0
0.39

5.0-9.0
≥4.0
≤2.0
≤0.5

หมายเหตุ :

ที่มา :

1/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน
แหล่งน้าประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน และ
(2) การเกษตร
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (พฤษภาคม 2564)

คุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ น บริ เ วณคลองมาบใหญ่ มี ค่ า อุ ณ หภู มิ น้ าเท่ า กั บ 30.6
องศาเซลเซี ย ส ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง 7.5 ค่ า ออกซิ เ จนละลาย 7.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ค่ า บี โ อดี
1.4 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ค่ า ซี โ อดี 3.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ค่ า ของแข็ ง แขวนลอย 5.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
ค่าของแข็งละลายทั้งหมดเท่ากับ 311 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียไนโตรเจน 0.39 มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยทุ ก ดั ช นี มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพน้ าในแหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 พ.ศ. 2537) เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าในแหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น
โดยมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้าประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ (1) การอุ ป โภคบริ โ ภคโดยต้ อ งผ่ า นการฆ่ า เชื้ อ โรคตามปกติ แ ละผ่ า น
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน และ (2) การเกษตร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3.2) ผลการเก็บตัวอย่างภาคสนาม
จากการเก็บตัว อย่างคุณภาพน้าผิ ว ดิน บริเวณคลองมาบใหญ่ (พิกัด 47P
739091E 1415138N) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ตารางที่ 3.1-10) ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน พบว่า
ทุกดัชนีที่ทาการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน โดยมีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์แหล่งน้า ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถ
เป็ น ประโยชน์ เพื่อ (1) การอุป โภคบริ โ ภคโดยต้องผ่ านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน และ (2) การเกษตร (หมายเหตุ : ผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
แสดงดังภาคผนวก 3ง) ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
 ผลตรวจวัดคุณภาพน้าทางกายภาพ พบว่า มีค่าอุณหภูมิน้าเท่ากับ 29.0
องศาเซลเซีย ส ค่า ของแข็งแขวนลอยน้อยกว่า 5.0 มิล ลิ กรัมต่อลิ ตร และค่า ของแข็งละลายทั้งหมด
เท่ากับ 99.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 ผลตรวจวัดคุณภาพน้าทางเคมี พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.4
ค่าออกซิเจนละลายเท่ากับ 7.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดีน้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าน้ามันและ
ไขมัน น้อยกว่า 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 ผลตรวจวัด คุณภาพน้าทางชีวภาพ พบการปนเปื้ อนของแบคทีเรี ย กลุ่ ม
ฟี ค อลโคลิ ฟ อร์ ม เท่ า กั บ 79.0 เอ็ ม พี เ อ็ น ต่ อ 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร และแบคที เ รี ย กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ทั้ ง หมด
เท่ากับ 1,100.0 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งแสดงถึงการปนเปื้อนของน้าทิ้งจากชุมชน
ตารางที่ 3.1-10
คุณภาพน้าผิวดินของคลองมาบใหญ่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดัชนีตรวจวัด
1. อุณหภูมิ (Temparature)
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
3. ออกซิเจนละลาย (DO)
4. บีโอดี (BOD5)
5. น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
6. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
7. ของแข็งละลายน้าทั้งหมด (TDS)
8. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
9. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)
หมายเหตุ :

ที่มา :

1/

หน่วย
องศาเซลเซียส
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
เอ็มพีเอ็น/100 มล.
เอ็มพีเอ็น/100 มล.

ผลการวิเคราะห์
29.0
7.4
7.7
<2.0
<3.0
<5.0
99.0
1,100.0
79.0

ค่ามาตรฐาน 1/
5.0-9.0
≥4.0
≤2.0
≤20,000
≤4,000

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน
แหล่งน้าประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน และ
(2) การเกษตร
ผลการเก็บ ตัว อย่า งและวิเคราะห์ คุณภาพน้าผิว ดิน โดยบริษั ท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ,
9 มิถุนายน 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3.1.5.2

น้าใต้ดิน
(ก) อุทกธรณีวิทยา
(1) คานา
ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาให้มีการศึกษาด้านอุทกวิทยาของแหล่งน้าใต้ดินในปัจจุบัน
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นข้อมูลในการกาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) วิธีรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนที่อุทกธรณีวิทยา
ซึ่งจัดเตรียมโดยสานักสารวจและจัดทาแผนที่น้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล รายงานการจาแนกเขต
เพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดระยอง จัดทาโดยกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ. 2551)
และแผนที่น้าบาดาลจังหวัดระยอง จัดทาโดยกรมทรัพยากรน้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ศึกษารัศมี 500
เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
(3) ผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลอุทกธรณีวิทยาจากเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษาเป็นชั้นหินอุ้มน้าตะกอนเศษหินเชิงเขา ดังรูปที่ 3.1-10
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนเศษหินเชิงเขา
เป็นชั้นตะกอนที่สะสมตัวอยู่เชิงเขาหรื อหุบเขาแคบๆ เกิดจากการผุพังของหิ นแข็ง
ในพื้นที่และหินร่วนซึ่งสะสมตัวตามหุบเขาบริเวณแคบๆ หรือตามบริเวณพื้นที่ลาดเอียงเชิงเขา ซึ่งความหนา
ของหินจะแตกต่างกันไป เนื่องจากหินร่วนประเภทดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เศษหินเหลี่ยมปะปน
กับดินเหนียวที่ผุพังจากหิน ดั้งเดิม (Country Rock) และตกทับจากการผุ พังจากภูเขาสู งอย่างรวดเร็ว
ทาให้ไม่มีการคัดขนาดของตะกอน จึงมีสภาพการตกตะกอนแบบคลุกเคล้ากันระหว่างดินเหนียวและ
เศษหินเหลี่ยมที่ให้ความพรุนน้อยและกักเก็บน้าบาดาลได้น้อย ซึ่งการเจาะบ่อน้าบาดาลในหินประเภทดังกล่าว
มักได้น้าไม่เกิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จึงจัดเป็นชั้นหินอุ้มน้าประเภทให้น้าน้อยหรือประเภทที่มีศักยภาพต่า
ในเขตเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา ปัจจุบันไม่มีการนาน้าบาดาลมาใช้ในการบริโภค
เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดระยองมีปริมาณน้าบาดาลอยู่อย่างจากัดเหตุเพราะคุณสมบัติของชั้นหินให้น้าไม่เหมาะสม
ในการกักเก็บน้าไว้ในปริมาณมาก ผนวกกับน้ามีความเค็มจึงไม่เหมาะในการนามาใช้ในการบริโภค ส่วนการนามาใช้
ในการอุปโภค และการเกษตรยังมีพบอยู่บ้าง ซึ่งจากข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตาบลมาบข่าพัฒนา ระบุ ว่า ในพื้นที่เขตการปกครองของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนามีบ่อบาดาลสาธารณะ
จานวน 6 แห่ง โดยทิศทางการไหลของน้าใต้ดินในพื้นที่ไหลจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ดังรูปที่ 3.1-11
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ข) คุณภาพน้าใต้ดิน
(1) คานา
การศึกษาด้านคุณภาพน้าใต้ดินในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานสาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (ถ้ามี) ให้ มีความครอบคลุ มและ
เหมาะสมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้าใต้ดินจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2564
(3) ผลการศึกษา
จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งทาการ
ตรวจวัดคุณภาพน้าใต้ดินจากบ่อน้าใต้ดินบริเวณวัดมาบข่า (อยู่ห่างจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ไป
ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ประมาณ 1.95 กิ โ ลเมตร) เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม พ.ศ. 2562 โดยดั ช นี
ที่ ต รวจวั ด ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ สี ความขุ่ น ความเป็ น กรด-ด่ า ง ซั ล เฟต คลอไรด์ ฟลู อ อไรด์ ไนเตรท
ความกระด้างทั้งหมด ความกระด้างถาวร และของแข็งละลายน้าทั้งหมด โดยผลการตรวจวัด พบว่า
ดัชนีที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่เกินเกณฑ์ที่เหมาะสมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสาหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและ
การป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 กาหนด ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าไม่อยู่ในช่วงเกณฑ์ที่เหมาะสม
และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ดังตารางที่ 3.1-11
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สัญลักษณ์

แหล่งน้าบาดาลในหินแข็ง

ที่ตั้งโครงการฯ
แหล่งน้าบาดาลในหินร่วน
แหล่งน้าบาดาลที่ราบตะกอนน้าพา
และชั้นทรายชายหาด
(Allivial Deposits และ Beach Sand)
แหล่งน้าบาดาล แหล่งเศษหินเชิงเขา

ชั้นน้พหินชั้นกึ่งแปร (Metasediments)
ชั้นน้าหินปูน
ชั้นน้าหินแปร
ชั้นน้าหินแกรนิตและหินไนส์

รูปที่ 3.1-10 : แผนที่ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนเศษหินเชิงเขาบริเวณพื้นที่โครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สัญลักษณ์
ทิศทางการไหลของน้าใต้ดิน
เส้นระดับน้าใต้ดิน
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ

รูปที่ 3.1-11 : ทิศทางการไหลของน้าใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.1-11
คุณภาพน้าใต้ดนิ ของวัดมาบข่าบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ
เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ดัชนีตรวจวัด
1. อุณหภูมิ
2. สี
3. ความขุ่น
4. ความเป็นกรด-ด่าง
5. ซัลเฟต
6. คลอไรด์
7. ฟลูออไรด์
8. ไนเตรท
9. ความกระด้างทั้งหมด
10. ความกระด้างถาวร
11. ของแข็งละลายน้า
ทั้งหมด

หน่วย
o

C
Pt-Co
NTU
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

ผลการวิเคราะห์
วัดมาบข่า
28.4
0.10
0.04
6.2
0.10
19
ND
0.7
49
21
84

ค่ามาตรฐาน1/
เกณฑ์กาหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
5
15
5
20
7.0-8.5
6.5-9.2
ไม่เกินกว่า 200
250
ไม่เกินกว่า 250
600
ไม่เกินกว่า 0.7
1.0
ไม่เกินกว่า 45
45
ไม่เกินกว่า 300
500
ไม่เกินกว่า 200
250
ไม่เกินกว่า 600
1,200

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสาหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (พฤษภาคม 2564)

3.1.6

ทรัพยากรดิน
(1) คานา
การศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ของทรั พ ยากรดิ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ลั ก ษณะ
ทางกายภาพ และความอุดมสมบู ร ณ์ข องดิน บริเวณพื้ นที่โ ครงการฯ และพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับนาไปใช้ในการประเมินผลกระทบต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
(2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสมบัติของดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย

แผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2545

รายงานการสารวจและจาแนกดิน กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง จัดทาโดย
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2.2) การเก็บตัวอย่างภาคสนาม
เนื่ อ งจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งช่ วงที่ มี การขุ ดเปิ ดเพื่ อวางท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ
อาจส่งผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดิน โดยที่ปรึกษาฯ ได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ศึกษา
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการศึกษาขนาดพื้นที่และการกระจายตัวของชุดดินต่างๆ ในพื้นที่ศึกษา
(รูปที่ 3.1-12) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดจานวนตัวอย่างดินภายในพื้นที่ศึกษารัศมี 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จากองค์ประกอบดังนี้

จานวนชุดดิน : ภายในพื้นที่ศึกษาพบชุดดิน จานวน 5 ชุด คือ ชุดดินทุ่งหว้า (Tg)
หน่วยรวมของชุดดินมาบบอนและดินท้ายเหมือง (Mb&Tim) ชุดดินห้วยโป่ง (Hp) ชุดดินโคกเคียน (Ko)
และชุดดินพังงา (Pga)

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษารัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อ
ส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ : ปัจจุบันสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยพบไม้ยืนต้น
เป็นสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 28.28) รองลงมา เป็นพืชไร่ (ร้อยละ 16.22)

ระยะทางที่แนวท่อผ่านในแต่ละชุดดิน : เนื่องจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
ตัดผ่านชุดดินทั้งสิ้น 3 ชุด คือ ชุดดินทุ่งหว้า (Tg) ชุดดินโคกเคียน (Ko) และหน่วยรวมของชุดดินมาบบอน
และดินท้ายเหมือง (Mb&Tim) โดยมีระยะทางที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ผ่านในแต่ละชุดดินดังตารางที่ 3.1-12
จากหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ าว จึ ง ก าหนดจุ ด เก็ บ ตั ว อย่ างชุด ดิ นทุ่ ง หว้ า (Tg) บริ เ วณ
ไร่ มั น ส าปะหลั ง (S1) และหน่ ว ยรวมของชุ ด ดิ น มาบบอนและดิ น ท้ า ยเหมื อ ง (Mb&Tim) บริ เ วณ
สวนยางพารา (S2) อย่างละ 1 ตัวอย่าง รวมจานวน 2 ตัวอย่าง ในการกาหนดจุดเก็บตัวอย่างดินได้พิจารณา
เก็ บ ตั ว อย่ า งพื้ น ที่ แ นววางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของโครงการฯ โดยท าการเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น แบบไม่ ค งสภาพ
(Disturbed Sample) เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดินบนที่ระดับความลึ กที่ 0–30 เซนติเมตร เนื่องจาก
เป็นชั้นดินที่มีความอุดมสมบู รณ์ และอาจจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการฯ ซึ่งดาเนินการ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ภาพที่ 3.1-5)

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.1) Rev.01 (Final)

หน้า 3-39

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สัญลักษณ์
S = สถานีเก็บตัวอย่างทรัพยากรดิน
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ทางน้า
Mb&Tim = หน่วยรวมของชุดดินมาบบอนและดินท้ายเหมือง
Knk = ดินชุดคลองนกกระทุง
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ

Hp = ดินชุดห้วยโป่ง
Ko = ดินชุดโคกเคียน
Pga = ดินชุดพังงา
Tg = ดินชุดทุ่งหว้า
Tim = ดินชุดท้ายเหมือง

รูปที่ 3.1-12 : แผนที่แสดงชุดดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการและจุดเก็บตัวอย่างดิน
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ชุดดิน
Mb&Tim

ชื่อชุดดิน

Pga

หน่วยรวมของ
ชุดดินมาบบอน
และดินท้าย
เหมือง
ชุดดินพังงา

Tg

ความ
การ
การให้
ลาดชัน
ระบาย
น้าซึมผ่าน
น้า
%
ดี
ปานกลาง 2-5
ถึงเร็ว

เนื้อดิน
ดินบน
ดินร่วนปนทราย
หรือดินทรายปน
ดินร่วน

ดินล่าง
ดินร่วนเหนียวปนทราย

ดินบน
5.2

ดินล่าง
4.8-5.4

ดินเหนียวปนทราย
หยาบ
ดินร่วนปนทรายหยาบ
ถึงหยาบมาก
ดินร่วนเหนียวปนทราย
หยาบหรือดินเหนียว
ปนทรายหยาบ
ดินร่วนเหนียวปนทราย

6.5

5.0-5.5

5.5-6.0

ดี

ปานกลาง

3-5

ดินร่วนปนทราย

ชุดดินทุ่งหว้า

ดี

1-4

ดินร่วนปนทราย

Hp

ชุดดินห้วยโป่ง

ดี

ปานกลาง
ถึงเร็ว
ปานกลาง

2-3

Ko

ชุดดินโคกเคียน

เลว

ปานกลาง

1-3

ดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วนเหนียว
ปนทราย
ดินร่วนปนทราย
รวม

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2528

ความเป็นกรด-ด่าง

ความอุดม
สมบูรณ์
ต่า

ไร่
311.66

ร้อยละ
27.02

ระยะทาง
ทีแ่ นวท่อส่งก๊าซฯ
วางผ่าน (เมตร)
232

ขนาดพื้นที่

35.89

3.11

-

4.5-5.5

ต่า
ปานกลาง
ต่า

336.45

29.17

823

6.0-6.5

4.5-5.5

ต่า

252.39

21.88

-

5.0-6.0

4.5-6.0

ต่า

216.99
1,153.38

18.82
100.00

281
1,336
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.1-12
ข้อมูลชุดดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

การเก็บตัวอย่างดินจุดที่ 1 (S1) ชุดดินทุ่งหว้า (Tg)

การเก็บตัวอย่างดินจุดที่ 2 (S2) หน่วยรวมของชุดดินมาบบอนและดินท้ายเหมือง (Mb&Tim)

ภาพที่ 3.1-5 : ภาพการเก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นที่ศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
(3) ผลการศึกษา
(3.1) ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
การศึกษาทรัพยากรดินจากแผนที่ชุดดิน พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษาความกว้าง 1 กิโลเมตร
(ข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ) พบชุดดิน จานวน 5 ชุดดิน ส่วนใหญ่เป็นชุดดินทุ่งหว้า (Tg)
(ร้อยละ 29.17) รองลงมาคือ หน่วยรวมของชุดดินมาบบอนและดินท้ายเหมือง (Mb&Tim) (ร้อยละ 27.02)
ชุดดินห้วยโป่ง (Hp) (ร้อยละ 21.88) ชุดดินโคกเคียน (Ko) (ร้อยละ 18.82) และชุดดินพังงา (Pga) (ร้อยละ 3.11)
ตามลาดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.1-12 และตารางที่ 3.1-12
สาหรับชุดดินที่อยู่ในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ประกอบด้วย ชุดดินทุ่ง
หว้ า (Tg) ชุ ด ดิ น โคกเคี ย น (Ko) และหน่ ว ยรวมของชุ ด ดิ น มาบบอนและดิ น ท้ า ยเหมื อ ง (Mb&Tim)
ซึง่ มีรายละเอียดของแต่ละชุดดินดังนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1) ชุดดินทุ่งหว้า (Thung Wa Series : Tg) เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่
หรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินแกรนิตหรือหินในกลุ่ม ชุดดินนี้เป็นดิน
ที่ อ ยู่ ใ นสภาพพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ลู ก คลื่ น ลอนลาดเล็ ก น้ อ ยถึ ง ลู ก คลื่ น ลอนลาดที่ มี ค วามลาดชั น ร้ อ ยละ 1-4
มีการระบายน้าดี มีความสามารถให้น้าซึมผ่านได้ปานกลางถึงเร็ว ดินบนมีเนื้อดินเป็น ดินร่วนปนทราย
มีสีน้าตาลหรือสีน้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนทรายหยาบถึงหยาบมาก มีสีน้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)
มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า เนื้อดินเป็นทรายหยาบ และความสามารถในการอุ้มน้าของดินต่า ไม่ค่อย
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก แต่ถ้าจาเป็นต้องมีการใช้ประโยชน์บนดินบริเวณนี้ ต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ปลูกพืชคลุมดิน หรือในช่วงแล้งอาจมีความจาเป็นต้องให้น้าแก่พืชที่ปลูก มิเช่นนั้นจะทาให้พืชที่ปลูกตาย
และเสียหายได้ เหมาะสาหรับทาสวนผลไม้และยางพารา
2) ชุ ดดิ นโคกเคี ยน (Khok Khain Series : Ko) เกิ ดจากตะกอนน้ าพามาทั บถม
อยู่บนตะพักลาน้าเก่าในสภาพพื้นที่ที่มีวัตถุต้นกาเนิดมาจากหินแกรนิต สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
มีความลาดชันร้อยละ 1-3 การระบายน้าเลว การไหลบ่าของน้าบนผิวดินช้า การซึมผ่านได้ของน้าปานกลาง
ลักษณะและสมบัติของดินเป็นดินร่วนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้าตาลปนเทา
หรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย
มีสีเทา และมีจุดประสีเหลืองหรือสีน้าตาลตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง
(pH 4.5-6.0) การใช้ประโยชน์ที่ดินเหมาะสมปานกลางสาหรับการทานา
3) หน่ ว ยรวมของชุ ด ดิ น มาบบอนและดิ น ท้ า ยเหมื อ ง (Mb&Tim) เกิ ด ขึ้ น
ตามรอยต่อของชุดดิน ทาให้ไม่สามารถแยกขอบเขตของดินแต่ละชนิดออกจากกันได้อย่ างชัดเจน มีการ
ระบายน้าดี การไหลบ่าของน้าบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว โดยทั่วไปเหมาะสาหรับการปลูกมันสาปะหลัง
(3.2) ผลการวิเคราะห์ดิน
ผลการวิเคราะห์ดินที่มีการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จานวน
2 จุด คือ S1 ตัวอย่างชุดดินทุ่งหว้า (Tg) บริเวณไร่มันสาปะหลัง และ S2 หน่วยรวมของชุดดินมาบบอน
และดินท้ายเหมือง (Mb&Tim) บริเวณสวนยางพารา (รูปที่ 3.1-12) ที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร
โดยผลการวิเคราะห์สรุปได้ดงั ตารางที่ 3.1-13 (หมายเหตุ : ผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการแสดง
ดังภาคผนวก 3จ) ซึ่งสามารถคานวณความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการชะล้างพังทลายของดิน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.1-13
ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่เก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่แนวท่อผ่าน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดัชนี
1. Organic Matter
2. Soil Texture
3. Sand
4. Silt
5. Clay
6. Available Phosphorus
7. Available Potassium
8. Available Calcium
9. Available Magnesium
10. Exchangeable Calcium
11. Exchangeable Magnesium

หน่วย
%
%
%
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ผลการวิเคราะห์
S2 หน่วยรวมของชุดดินมาบ
S1 ตัวอย่างชุดดินทุ่งหว้า
บอนและดินท้ายเหมือง
(Tg)
(Mb&Tim)
0.78
0.16
Sandy Loam
Sandy Clay Loam
82.02
69.40
0.10
0.72
17.88
29.88
23
21
37
23
1,109
695
54
34
524
225
41
25

ที่มา : ผลการวิเคราะห์โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จากัด, 7 มิถุนายน 2564

1) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ในการพิจารณาความอุดมสมบูรณ์ของดิน พิจารณาจากปริมาณอินทรียวัตถุ
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
และปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ โดยทาการแบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินออกเป็น 3 ระดับ
คือ ต่า ปานกลาง และสูง ตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดิน (2534) ดังตารางที่ 3.1-14 เมื่อพิจารณา
ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เก็บตัวอย่างกับระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน (2534)
พบว่า ความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณพื้นที่ศึกษา อยู่ในระดับต่า (คะแนนรวมเท่ากับ 7.00) รายละเอียด
ดังตารางที่ 3.1-15
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.1-14
ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินจากผลการวิเคราะห์ดิน
ระดับความอุดม
สมบูรณ์
ต่า
(ระดับคะแนน)
ปานกลาง
(ระดับคะแนน)
สูง
(ระดับคะแนน)
หมายเหตุ :

ที่มา :

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ
(%)
<1.5
1
1.5-3.0
2
>3.0
3

ปริมาณ P
ที่เป็นประโยชน์
(mg/kg)
<10
1
10-20
2
>20
3

ปริมาณ K
ที่เป็นประโยชน์
(mg/kg)
<60
1
60-110
2
>110
3

ปริมาณ Ca
ที่แลกเปลี่ยนได้
(mg/kg)
<400
1
400-2,000
2
>2,000
3

ปริมาณ Mg
ที่แลกเปลี่ยนได้
(mg/kg)
<120
1
120-360
2
>360
3

ผลรวมของคะแนนจะแบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
คะแนน 5-8
เท่ากับ ต่า
คะแนน 9-12 เท่ากับ ปานกลาง
คะแนน 13-15 เท่ากับ สูง
ดัดแปลงจากรมพัฒนาที่ดิน, 2534

2) การชะล้างพังทลายของดิน
ในช่วงก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อ การชะล้างพังทลายของดิน จะเกิ ดขึ้น
เนื่ องจากการขุด เปิ ดพื้น ที่ ซึ่ งระดับ ของการชะล้ างจะแตกต่างกันตามคุณสมบัติของดิน โดยสามารถ
หาระดับของการชะล้างพังทลายของดินในสภาพปัจจุบันได้โดยใช้สมการ Universal Soil Loss Equation
(USLE) ของ Wischmeier and Smith (1978) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
A = RK (LS) CP ……………………………… (1)
เมื่อ A = อัตราการชะล้างพังทลายของดิน (ตันต่อเฮกแตร์ตอ่ ปี)
R = ค่าดัชนีการชะล้างของฝน (Rainfall Erosivity Index : R-factor)
K = ค่าดัชนีความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน
(Soil Erodibility Index: K-factor)
L = ค่าดัชนีของความยาวความลาดชัน (Slope Length Index :
L-factor)
S = ค่าดัชนีของความลาดชัน (Slope Steepness Index :
S-factor)
C = ค่าดัชนีของพืชหรือสิ่งปกคลุมดิน (Crop Management Index :
C-factor)
P = ค่าดัชนีของมาตรการที่ใช้ใ นการควบคุมการชะล้างพังทลาย
ของดิน (Soil Conservation Measures Index : P-factor)
โดยต้องหาค่าดัชนีแต่ละตัวตามลักษณะพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการฯ ในปัจจุบัน
เพื่อนามาเข้าสมการข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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จุดเก็บ
ตัวอย่าง
ดิน
S1
S2

ชุดดิน

ทุ่งหว้า (Tg)
หน่วยรวมของ
ชุดดินมาบบอน
และดินท้าย
เหมือง
(Mb&Tim)
ภาพรวมพื้นที่ศึกษา

หมายเหตุ :

OM
Avail. P
Avail. K
Exch. Ca
Exch. Mg
ระดับความ
คะแนนรวม อุดมสมบูรณ์
ค่าตรวจวัด
ค่าตรวจวัด
ค่าตรวจวัด
ค่าตรวจวัด
ค่าตรวจวัด
คะแนน 1/
คะแนน 1/
คะแนน 1/
คะแนน 1/
คะแนน 1/
ของดิน 2/
(%)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
0.78
1
23
3
37
1
524
2
41
1
8
ต่า
0.16
1
21
3
23
1
225
1
25
1
7
ต่า

0.47

1

22

3

30

1

374.5

OM
:
อินทรียวัตถุ (Organic Matter)
Avail. P :
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus)
Avail. K :
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available Potassium)
Exch. Ca :
แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Calcium)
Exch. Mg :
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Magnesium)
1/
ระดับความอุดมสมบูรณ์ (ต่า = 1, ปานกลาง = 2, สูง = 3)
2/
ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ต่า = คะแนนรวม 5-8, ปานกลาง = คะแนนรวม 9-12, สูง = คะแนนรวม 13-15)
3/
ภาพรวมของชุดดินในพื้นที่ศึกษาโดยใช้การเฉลี่ยค่าของแต่ละข้อมูลของตัวอย่างดินในบริเวณพื้นที่ศึกษา

1

33

1

7

ต่า
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ตารางที่ 3.1-15
ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.1) ค่าดัชนีพลังงานการชะล้างของฝน (Rainfall Erosivity Index : R-factor)
จากการทบทวนของ มนู ศรีขจร และคณะ (2527) พบว่า ค่าดัชนีพลังงาน
การชะล้างของฝน (R) ของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 เขต คือ
- ภู มิ อ ากาศแบบป่ า ฝนเขตร้ อ น (Tropical Rainforest Climate)
ครอบคลุมภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป และแถบภาคตะวันออกตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด
- ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Savannah Climate) คือ พื้นที่ส่วน
ที่เหลือของประเทศไทย
สาหรับพื้นที่ศึกษาของโครงการตั้งอยู่ในจังหวัด ระยอง ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่
ที่มภี ูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Savannah Climate)
โดยเมื่อพิจารณาดัชนีพลังงานที่มีผลต่อการชะล้างของฝนของ มนู ขจรศรี
และคณะ (2527) พบว่า ดัชนี KE>1 เป็นดัชนีพลังงานที่มีความเหมาะสมในการนามาใช้ในการคานวณ
ค่าการชะล้างมากที่สุด เหมาะสาหรับบริเวณใกล้เขตร้อนและมีความสัมพันธ์กับการสูญเสียดินและน้ามากที่สุด
โดยในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Savannah Climate) มีสมการคานวณหาค่า ดัชนีพลังงาน
การชะล้างของฝน (R) ดังนี้
Y
=
0.163X-0.0375 ……………………………… (2)
เมื่อ

Y

=

ค่าดัชนีพลังงานการชะล้างของฝน (R)
(ตันต่อเฮกแตร์-ปี)
X
=
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยของพื้นที่ (มิลลิเมตรต่อปี)
ส าหรั บ ปริ ม าณน้ าฝนเฉลี่ ย ของสถานี อ ากาศเกษตรห้ ว ยโป่ ง สกษ.
(รหัสสถานี 48479) ในคาบ 15 ปี (พ.ศ. 2549-2563) มีค่าเท่ากับ 1,518.4 มิลลิเมตรต่อปี ดังนั้น สามารถ
คานวณค่า R ได้ดังนี้
R
=
0.163 X - 0.0375
=
(0.163 * 1,518.4) – 0.0375
=
247.46 ton/ha-yr
2.2) ค่าดัชนีความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erodibility
Index : K-factor)
ได้ จ ากการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องชุ ด ดิ น บริ เ วณพื้ น ที่ ศึ ก ษาโครงการฯ
จากการสารวจภาคสนาม และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าแตกต่างกันไปตามชนิดของดิน และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งสามารถนามาคานวณหาค่า K โดยใช้สมการของ USDA (1990) ดังนี้
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K

=

K1 * K2 * K3 * K4 ……………………………… (3)

โดย

K1
=
0.2+0.3exp [-0.0256 Sand (1-Silt/100)]
K2
=
[Silt / (Silt + Clay)]0.3
K3
=
1-[0.25 C/{C + exp (3.72-2.95 C)}]
K4
=
1-[0.7 SN1/ {SN1+exp (-5.51+22.9 SN1)}]
เมื่อ
Sand = % ของอนุภาคดิน Sand
Silt = % ของอนุภาคดิน Silt
Clay = % ของอนุภาคดิน Clay
C = % ของ Organic Carbon
SN1 = (1 – Sand) / 100
จากผลการวิ เ คราะห์ ส มบั ติ ข องชุ ด ดิ น บริ เ วณพื้ น ที่ แ นวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ
ของโครงการฯ พบว่า เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย และมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับ ต่า เมื่อนาไป
คานวณค่าดัชนีความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (K) โดยใช้สมการที่ 3 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.06 รายละเอียดดังตารางที่ 3.1-16
ตารางที่ 3.1-16
แสดงสมบัติดิน และค่า K ของชุดดินในพื้นที่โครงการ
ตัวอย่าง
ดิน

ชื่อชุดดิน

S1

ชุดดินทุ่งหว้า (Tg)
หน่วยรวมของชุด
ดินมาบบอนและ
S2
ดินท้ายเหมือง
(Mb&Tim)
ภาพรวมของดินในพื้นที่ศึกษา
หมายเหตุ :

เนื้อดิน1/
(USDA)

Sand

Silt

Clay

อินทรียวัตถุ1/
% OM

ดินร่วนปนทราย

82.02

0.10

17.88

0.78

อินทรีย์
คาร์บอน
% OC
0.45

ดินร่วนเหนียว
ปนทราย

69.40

0.72

29.88

0.16

0.09

0.08

ดินร่วนปน
ทราย

75.71

0.41

23.88

0.47

0.27

0.06

สัดส่วนอนุภาค 1/ (%)

K
Factor 2/
0.03

เนื้อดิน สัดส่วนอนุภาค และอินทรียวัตถุ ได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (% OC = % OM / 1.724)
K Factor จากการใช้สมการหาค่า K Factor ของ Williams et al. (1990)
ผลการวิเคราะห์โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จากัด, มิถุนายน 2564
1/
2/

ที่มา :
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2.3) LS Factors
ค่า LS Factors หาได้จากสมการของ Wischmeier และ Smith (1978) ดังนี้
LS = (/22.13)m  (0.065+0.045  s+0.0065  s2)
โดย  =

ความยาวของความลาดเท (เมตร) เป็นค่าที่กาหนดให้มีการ
เปิ ด พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งในแต่ ล ะครั้ ง ซึ่ งได้ จ ากการส ารวจของ
โครงการฯ (Alignment Sheet) มี ค่ า สู ง สุ ด ประมาณ 100
เมตร โดยเฉพาะวิธีการก่อสร้างแบบขุดเปิด (Open Cut)
ที่ต้องขุดเปิดหน้าดินเป็นร่องกว้างประมาณ 1.0 – 1.5 เมตร
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ระบุว่าความยาว
ของความลาดเท () เป็นระยะทางตามแนวราบของพื้นที่
ลาดชัน นับจากจุดเริ่มมีน้าไหลเอ่อผิวดินถึงจุดที่มีความลาด
ชั น เปลี่ ย นลดลงจนเกิ ด การทั บ ถมของตะกอน หรื อ จุ ด ที่
รวมตัวของน้าที่เป็นร่อง ซึ่งควรมีระยะทางไม่เกิน 400 ฟุต
(ประมาณ 120 เมตร) โดยได้พิจารณาเรื่องทิศทางความลาด
เทในพื้นที่ด้วย ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับทิศที่น้าฝนกัดเซาะ
m = ตัวเลขยกกาลังที่ผันแปรตามความลาดชัน
ในพื้นที่ความลาดชัน 0 – 5% : m มีค่าเท่ากับ 0.2
ในพื้นที่ความลาดชัน > 5% : m มีค่าเท่ากับ 0.5
s = ความลาดเทของพื้นที่ (%) โดยข้อมูลออกแบบวิศวกรรมของ
พื้นที่ก่อสร้างตามแนววางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
เมื่อแทนค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อคานวณค่า LS Factors ของพื้นที่ศึกษาตาม
แนวท่อส่งก๊าซฯ (ตารางที่ 3.1-17) เพื่อหาค่าเฉลี่ยแล้ว พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.20
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ตารางที่ 3.1-17
ค่า LS Factors ของพื้นที่ศึกษาตามแนวท่อส่งก๊าซฯ
ช่วงที่ก่อสร้างแบบขุดเปิด1/
KP 0+003 – KP 0+103
KP 0+103 – KP 0+203
KP 0+203 – KP 0+303
KP 0+303 – KP 0+403
KP 0+403 – KP 0+503
KP 0+503 – KP 0+603
KP 0+603 – KP 0+683
KP 0+793 – KP 0+893
KP 0+893 – KP 0+993
KP 0+993 – KP 1+093
KP 1+093 – KP 1+193
KP 1+193 – KP 1+239
KP 1+250 – KP 1+305
รวมความยาวที่ขุดเปิด
หมายเหตุ :

1/
2/
3/

ระยะทาง
(เมตร)
100
100
100
100
100
100
80
100
100
100
100
46
55
1,181

พารามิเตอร์ที่ใช้ในการคานวณ
m
s

100
0.2
1.50
100
0.2
1.40
100
0.2
2.50
100
0.2
2.90
100
0.2
0.40
100
0.2
1.85
80
0.2
1.81
100
0.2
0.78
100
0.2
0.80
100
0.2
0.05
100
0.2
0.15
46
0.2
0.22
55
0.2
4.36
ค่า LS Factors เฉลี่ยตามแนวท่อส่งก๊าซ 3/

LS
Factors
0.20
0.19
0.29
0.34
0.11
0.23
0.22
0.14
0.14
0.09
0.10
0.09
0.46
0.20

2/

ระยะทาง พิจารณาเฉพาะกรณีการก่อสร้างแบบขุดเปิด ระยะทาง 1,181 เมตร
LS factors จากการใช้สมการหาค่า LS factors ของ Wischmeier และ Smith (1978)
ค่า LS Factors เฉลี่ยของพื้นที่ศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ยข้อมูลของการขุดเปิดในแต่ละช่วง

2.4) ค่า ดั ชนีของพืชหรื อสิ่ง ปกคลุ มดิน (Crop Management Index :
C-Factor)
เมื่อพิจารณาตามการกาหนดค่า C-Factor และ P-Factor สาหรับหน่วย
แผนที่ดินการใช้ที่ดิน 1 : 50,000 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2541) พบว่าสภาพปัจจุบันของพื้นที่แนววางท่อส่งก๊าซฯ
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างในเขตทาง ดังนั้น ค่าดัชนีของพืชหรือสิ่งปกคลุมดินมีค่าเท่ากับ 0.8 (พื้นที่ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์)
2.5) ค่าดัชนีของมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน
(Soil Conservation Measures Index ; P-factor)
เมื่อพิจารณาพื้นที่วางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ว่างในเขตทาง พื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ลาดชัน ประกอบกับอัตราการชะล้างพังทลายของดินในสภาพ
ปั จ จุ บั น เกิดขึ้น น้ อ ยมาก การกาหนดมาตรการติ ดตั้ ง Sheet Pile บริเ วณโดยรอบพื้น ที่ ขุด เปิ ด หรือ
พิจารณาความลาดชันผนังบ่อให้เหมาะสมจึงเพียงพอต่อการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โครงการจึง
ไม่ได้กาหนดให้มีมาตรการการอนุรักษ์ดิน ดังนั้น ค่า P-factor ของสภาพปัจจุบันจึงมีค่าเท่ากับ 1.0
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จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถคานวณอัตราการชะล้างพังทลายของดิน (A) ในพื้นที่
ศึกษาในปัจจุบันได้โดยใช้สมการที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อัตราการชะล้างพังทลายของดิน (A)
=
247.46  0.06  0.20  0.80  1.00
=
2.38 ตันต่อเฮคแตร์ตอ่ ปี
=
0.38 ตันต่อไร่ตอ่ ปี
เมื่ อ น าค่ า อั ต ราชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น ในปั จ จุ บั น (0.38 ตั น ต่ อ ไร่ ต่ อ ปี )
มาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงของอัตราชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน,
2545) (ตารางที่ 3.1-18) พบว่า อัตราการชะล้างพังทลายของดินในปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย
ตารางที่ 3.1-18
อัตราการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย
ระดับการชะล้างพังทลาย
น้อย (Slight)
ปานกลาง (Moderate)
รุนแรง (Severe)
รุนแรงมาก (Very Severe)
รุนแรงอย่างยิ่ง (Extremely Severe)

อัตราการชะล้างพังทลายของดิน (ตันต่อไร่ต่อปี)
0.00 - 2.00
2.01 - 5.00
5.01 – 15.00
15.01 – 20.00
> 20.00

ที่มา : ปรับปรุงจากกรมพัฒนาที่ดิน, 2545

เมื่อนามาเปรียบเทียบกับอัตราชะล้างพังทลายของดินที่เกิดตามธรรมชาติ (Soil
Tolerance Goal) ตามข้อมูลอ้างอิงของกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 ตันต่อไร่ต่อปี พบว่า
อัตราการชะล้างพังทลายเฉลี่ย ของดินบริเวณพื้นที่ศึกษาในสภาพปัจจุบันมีอัตราต่ากว่า ค่าอัตราชะล้าง
พังทลายของดินที่เกิดตามธรรมชาติ (Soil Tolerance Goal)
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3.2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

3.2.1

ทรัพยากรชีวภาพบนบก

3.2.1.1

ทรัพยากรป่าไม้
(1) บทนา
การศึ ก ษาส ารวจสภาพปั จ จุ บั น ของทรั พ ยากรป่ า ไม้ เน้ น ศึ ก ษาถึ ง ชนิ ด พั น ธุ์ ไ ม้
ความหลากชนิด และสถานภาพของชนิดพันธุ์พืช บริเวณที่มีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้หรือมีพืช พรรณขึ้น
ปกคลุม และพื้นที่อนุรั กษ์ที่มีความส าคัญต่างๆ ที่พบในบริเวณพื้นที่แนวท่อส่ งก๊าซฯ และพื้นที่ศึก ษา
ในรั ศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ รวมถึง สภาพนิเวศวิทยาป่าไม้ในบริเวณที่มีสภาพป่า
ค่อนข้างหนาแน่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในการประเมินผลกระทบจากการดาเนินโครงการ และ
เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
การศึกษาชนิดของพืชพรรณปกคลุม ชนิดป่า พันธุ์ไม้เด่น ความหลากหลายของชนิด
พัน ธุ์พืช ลั กษณะทางนิ เวศวิทยาบริเวณพื้นที่แนวท่อส่ งก๊าซฯ และพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจาก
กึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ บันทึกชนิดพันธุ์ไม้ (Species List) พืชถูกคุกคาม (Threatened Species) และ
พืชใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species) เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจและจากการรวบรวมข้อมูล
ทุติย ภูมิ ประกอบการประเมิน ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ และกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังต่อไปนี้
(2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
รวบรวมข้อมูลทุติย ภูมิศึกษาข้อมูลจากเอกสารและรายงานต่างๆ ทางด้าน
ทรัพยากรป่าไม้จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจั งหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ และพื้นที่ศึกษาในรัศ มี
500 เมตรจากกึ่ ง กลางแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ และการส ารวจป่ า ไม้ - สั ต ว์ ป่ า จากรายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น
จากัด ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม 2564
(2.2) การสารวจภาคสนาม
การศึกษาชนิดพืชพรรณทั่ วไปบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ และพื้นที่ศึกษา
ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
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บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
เนื่องจากบริเวณที่จะทาการวางแนวท่อส่งก๊าซฯ อยู่ในเขตทางเดิมของ
กรมทางหลวงชนบท จึงไม่มีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด มีเพียงชนิดพันธุ์ไม้ที่ขึ้นกระจัดกระจายห่างๆ
ตามแนวถนน ดังนั้น จึงใช้การกาหนดเป็นจุดสารวจทรัพยากรป่าไม้ แสดงดัง รูปที่ 3.2-1 รวมถึงการ
สารวจไม้ใหญ่ที่ต้องทาการล้อมย้ายออกจากพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพืชพรรณ
ลักษณะทั่วไปของสภาพนิเวศ รายชื่อชนิดพันธุ์ และตรวจสอบสถานภาพของพืชพรรณ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืชพรรณ

พื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
ทาการสารวจพรรณพืชที่ขึ้นกระจายอยู่ตามสภาพนิเวศต่างๆ บริเวณ
พื้ น ที่ ศึ ก ษา โดยบั น ทึ ก ชนิ ด พั น ธุ์ พื ช ที่ พ บเห็ น ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสภาพนิ เ วศ รายชื่ อ ชนิ ด พั น ธุ์ และ
ตรวจสอบสถานภาพของพรรณพืช
ที่ป รึ กษาฯ ได้ทาการศึกษาส ารวจพรรณพืช ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 ในบริเวณดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนในการศึกษาดังต่อไปนี้
เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการวางจุดสารวจให้ครอบคลุมพื้นที่แนวท่อ
ส่งก๊าซฯ โดยกาหนดวิธีการสารวจตามแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาบนบก
(Ecological Impact Assessment Guideline Terrestrial Ecosystem) ของส านั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักร่วมกับการแปลผลภาพถ่ายทางอากาศ
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาตารางบัญชีรายชื่อของพืชพรรณที่พบ โดยมี
รายละเอียดชื่อทางราชการ และชื่อพฤกษศาสตร์ของพืชชนิดนั้นๆ ตามรายชื่อพรรณไม้แห่ งประเทศไทย
ของเต็ม สมิตินันท์ (2544) และสะอาด บุญเกิด (2523)
ตรวจสอบชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (Thailand Red
Data : Plants) โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (Santisuk et.al.,
2549)
ตรวจสอบชนิ ด พั น ธุ์ พื ช ที่ ถู ก คุ ก คามระดั บ นานาชาติ (IUCN Red
Data: Plants) ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN, 2021)
ตรวจสอบประเภทของไม้ ห วงห้ า มตามพระราชกฤษฎี ก าก าหนด
ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากการดาเนินโครงการที่อาจมีต่อ
ทรัพยากรป่าไม้
เสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้
ดังกล่าว
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สัญลักษณ์
จุดสารวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
จุดสารวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ทางน้า
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ

รูปที่ 3.2-1 : แสดงจุดสารวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
และบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3) ผลการศึกษา
(3.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
(ก) ทรัพยากรป่าไม้ในขอบเขตจังหวัดระยอง จากการทบทวนข้อมูลสถิติป่าไม้
ของจังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2562 พบว่าจังหวัดระยอง มีพื้นที่รวมทั้งจังหวัดประมาณ 2,291,003.80 ไร่
มีพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันของจังหวัดประมาณ 182,555.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.97 ของพื้นที่จังหวัด เนื้อที่
ไม่ใช่ป่าร้อยละ 92.03 (สานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ , 2562) สามารถจาแนกพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในเขตจังหวัดระยอง มีรายละเอียดดังนี้
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติในขอบเขตจังหวัดระยองมีจานวน
ทั้งสิ้น 8 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน
2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองระเวิง และป่าเขาสมเส็ด
3. ป่าสงวนแห่งชาติป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง
4. ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านเพ
5. ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก
6. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแส และป่าพังราด
7. ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาหินตั้ง
8. ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองสนม
(ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง)
- อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า และสวนรุ ก ขชาติ จั ง หวั ด
ระยองมี อุ ท ยานแห่ ง ชาติ จ านวน 2 แห่ ง เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า 1 แห่ ง และสวนรุ ก ขชาติ 2 แห่ ง
มีรายละเอียดดังนี้
1. อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อาเภอ
แกลง กิ่งอาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่รวมทั้งหมด
ประมาณ 52,300 ไร่ พื้นที่บริเวณเขตเขาชะเมาส่วนใหญ่เป็นสังคมของป่าดิบชื้นมีพื้นที่ 54.47 ตาราง
กิโลเมตร สังคมป่าดิบเขามีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร สังคมป่าดิบแล้งมีพื้นที่ 5.61 ตารางกิโลเมตร ส่วน
บริเวณพื้นที่ป่าเขาวง ส่วนใหญ่เป็นสังคมของพื้นที่ป่าดิบชื้นโดยมีพื้นที่ 2.62 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ
สังคมป่าเขาหินปูน มีพื้นที่ 1.42 ตารางกิโลเมตร และพบป่าดิบแล้ง เป็นพื้นที่ 0.36 ตารางกิโลเมตร
2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลด้านอ่าวไทยในท้องที่อาเภอแกลง และอาเภอเมือง จังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในท้อง
ทะเล ตลอดจนเกาะต่างๆ มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 81,875 ไร่ สามารถจาแนกสังคมพืชออกได้เป็นป่า
ดงดิบแล้ง เป็นสังคมพืชที่พบเป็นส่วนใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งบนฝั่งและบนเกาะ บนฝั่งจะพบมาก
บริเวณเขาแหลมหญ้า เขาเปล็ด และเขาเทียน บนเกาะพบกระจายอยู่ทั่วไป สภาพป่าค่อนข้างโปร่ง ไม่พบ
ไม้ขนาดใหญ่เนื่องจากได้มีการเข้าทาลายและตัดฟันไม้ออกเป็นจานวนมาก พันธุ์พืชที่พบได้แก่ มะนาวป่า
นกนอน พลองใบใหญ่ เขล็ง โมกมั น ประดู่เลือด มะเดื่อ มะกล่าต้น ตะแบกเปลือกบาง ลาย กาสามปีก
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

แสนคา มะรุม มะเม่า มะหาด หว้า ก่อนก เข็มป่า เต่าร้าง ไผ่ และเอื้องม้าลาย เป็นต้น ป่าชายหาด เป็น
ป่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ดินเป็นทรายจัดน้าทะเลท่วมไม่ถึงหรือบริเวณที่เป็นหินชิดฝั่งทะเล ดิน
ค่อนข้างเค็ม ได้รับไอเค็มจากทะเล ต้นไม้ที่พบโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพุ่ม ลาต้นคดงอและแตกกิ่งก้านมาก
กิ่งสั้นใบหนาแข็ง พันธุ์พืชที่พบได้แก่ โพทะเล ข่อย ตะบัน หูกวาง สนทะเล เตยทะเล และผักบุ้งทะเล เป็น
ต้น (ที่มา : http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด
ภาคตะวันออก อันได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ชลบุรี มีเนื้อที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองประมาณ 32,875 ไร่ ประเภทป่าไม้ประกอบด้วย สังคมพืชป่าดงดิบ
แล้ง สังคมป่าผสมผลัดใบ และสังคมพืชป่าตามสันเขาหินปูน
(ที่มา : https://www.dnp.go.th/wildlife_it/n_web/menu_map/page_ALN.php สื บค้นเมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2564)
4. สวนรุกขชาติเพและสวนรุกขชาติหนองสนม สวนรุกขชาติเพตั้งอยู่
ในท้องที่ตาบลแกลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีเนี้อที่ประมาณ 625 ไร่ พรรณไม้ที่พบตาม
ธรรมชาติในป่าชายหาด เช่น ยางนา ตะเคียนทอง กระทิง เสม็ด พะยอม เหียง มะค่าแต้ เท้ายายม่อม
และดองดึง เป็นต้น และสวนรุกขชาติหนองสนม มีเนี้อที่ประมาณ 350 ไร่ ในท้องที่อาเภอเมืองระยอง
จั งหวัด ระยอง สภาพป่ าเป็ นป่ าชายหาด มีพรรณไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ขึ้นกระจัดกระจาย รวม
ประมาณ 60-70 ชนิด พรรณไม้เด่น ได้แก่ ยางนา พันจา มะหาด ชะมวง กรวยป่า มะม่วงป่า ลาดวน และ
ขั น ทองพยาบาท เป็ น ต้ น (ที่ ม า : https://www.dnp.go.th/DNPResearch1 สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 31
กรกฎาคม 2564)
(ข) ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นรั ศ มี 5 กิ โ ลเมตร จากที่ ตั้ ง โรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จากการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิการสารวจทรัพยากรป่าไม้ประกอบการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม 2564 พบว่า พืชพรรณที่พบ
ไม่อยู่ในรายชื่อพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย ตามข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่า
และพันธุ์พืช (2548) และไม่อยู่ในบัญชีแสดงสถานภาพการถูกคุกคามของ IUCN (2001) และไม่มีพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่า พ.ศ. 2584 (รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 3ฉ)
จากการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิพื้นที่ป่าไม้กับขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการและบริเวณ
พื้ น ที่ ศึ ก ษาในรั ศ มี 500 เมตรจากกึ่ ง กลางแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ไม่ พ บว่ า อ ยู่ ใ นขอบเขตพื้ น ที่
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ แ ละพื้ น ที่ ป่ า ไม้ แ ต่ อ ย่ า งใด แสดงดั ง รู ป ที่ 3.2-2 สภาพปั จ จุ บั น บริ เ วณพื้ น แนวท่อ
ส่ ง ก๊ า ซฯ มี ส ภาพเป็ น พื้ น ที่ เ ปิ ด โล่ ง และพื้ น ที่ ร กร้ า งไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง อยู่ ใ นเขตทางของถนน
ในท้องถิ่น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 3.2-2 : แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระยอง บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ และบริเวณ
พื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
(3.2) ผลการสารวจภาคสนาม
1) ผลการสารวจชนิดพรรณพืชที่พบในปัจจุบัน
จากการสารวจสภาพปัจจุบันของพรรณพืชบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ และ
พื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2564 สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1.1) บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
จากการสารวจและตรวจสอบบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ไม่พบพื้นที่
ป่าไม้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย โดยพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ อยู่ในขอบเขต
พื้นที่ถนนทางหลวงชนบทที่ใช้สัญจรในท้องถิ่น ในส่วนของการพิจารณาการจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้า พบว่า
พื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้นที่ 5 หมายถึงพื้นที่นี้โดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่มหรือเนิน
ลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกแผ้วถางเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทานา
และ กิจการอื่นไปแล้ว (แสดงดังรูปที่ 3.2-3) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเขตทาง
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สัญลักษณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ชั้นคุณภาพลุ่มน้าที่ 4
ชั้นคุณภาพลุ่มน้าที่ 5
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ

รูปที่ 3.2-3 : การจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้าบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
และบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

จากการสารวจพบพรรณพืชทั้งสิ้น 70 ชนิด โดยเป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ และชนิดพันธุ์ไม้ที่มีการนามาปลูกในเขตทาง สามารถพบได้ทั่วไปกระจายอยู่ในพื้นที่แนว
ท่อส่งก๊าซฯ
ไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ใหญ่ (Trees) สารวจพบบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
3 ชนิ ด จ านวน 9 ต้ น คื อ ราชพฤกษ์ (Cassia fistula L.) จ านวน 1 ต้ น ประดู่ บ้ า น (Pterocarpus
indicus Willd.) จ านวน 2 ต้ น และอโศกอิ น เดี ย (Polyalthia longifolia (Benth.) Hook. f. var.
pandurata.) จานวน 6 ต้น มีขนาดความโตของต้นไม้อยู่ระหว่าง 38-118 เซนติเมตร มีความสูงของเรือน
ยอดอยู่ระหว่าง 6-13 เมตร พรรณไม้ทั้ง 9 ต้นจะทาการขุดล้อมออกจากบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ เพื่อ
นากลับไปปลูกอีกครั้ง แสดงดังตารางที่ 3.2-1 พรรณไม้ส่วนใหญ่ที่พบเป็นลูกไม้ (Saplings) เช่น กระถิน
ยั ก ษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) ข่ อ ย (Streblus asper Lour.) พุ ท รา (Ziziphus
mauritiana Lam.) ขี้เหล็ ก (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby) และตะขบฝรั่ง (Muntingia
calabura L.) เป็ น ต้ น และกล้ า ไม้ (Seedlings) เช่ น มะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.)
Leenh.) กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) ข่อย (Streblus asper Lour.) และ
พุทรา (Ziziphus mauritiana Lam.) เป็นต้น
ไม้พุ่มและไม้ขนาดกลาง ซึ่งเป็นไม้เบิกนามีการเจริญเติบโตเร็ว เช่น
ก้ า ง ป ล า ( Breynia retusa (Dennst.) Alston) ไ ม ย ร า บ ยั ก ษ์ ( Mimosa pigra L.) โ ส น ค า ง ค ก
(Aeschynomene aspera L.) และรั ก ดอก ( Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T. Aiton)
เป็นต้น ไม้ล้มลุก เช่น ต้อยติ่ง (Hygrophila erecta Hochr.) กะเม็ง (Eclipta prostrata L.) บานไม่รู้โรย
ป่ า ( Gomphrena celosioides Mart.) เ ส้ ง ( Corchorus capsularis L.) ตี น ตุ๊ ก แ ก ( Tridax
procumbens L.) ไมยราบ (Mimosa pudica L.) ลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schum. & Thonn.)
พัน งูเขีย ว (Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl) และสาบเสื อ (Chromolaena odoratum (L.)
R.M. King & H.Rob.) เป็ น ต้ น ไม้ เ ถาหรื อ ไม้ เ ลื้ อ ย เช่ น จิ ง จ้ อ เหลื อ ง (Merremia vitifolia (Burm.f.)
Hallier f.) ตาลึง (Coccinia grandis (L.) Voigt) กะทกรก (Passiflora foetida L.) ขี้ไก่ย่าน (Mikania
cordata (Burm.f.) B.L.Rob.) และขี้กาลาย (Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey) เป็นต้น
พืชตระกูลหญ้าและกกชนิดต่างๆ สามารถพบได้บริเวณพื้นที่รกร้างของ
แนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ เช่ น หญ้ า คา (Imperata cylindrica (L.) P.Beauv.) หญ้ า ขน (Brachiaria mutica
(Forssk.) Stapf) หญ้าหางหมาจิ้งจอก (Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen) หญ้าแพรก (Cynodon
dactylon (L.) Pers.) หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.) หญ้ารังนก (Chloris
barbata Sw.) แห้วหมู (Cyperus rotundus L.) และกกทราย (Cyperus stoloniferus Retz.) เป็นต้น
ตัวอย่างพรรณพืชที่สารวจพบบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ แสดงดัง ภาพที่ 3.2-1 และสภาพสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ แสดงดัง ภาพที่ 3.2-2 สาหรับบัญชีรายชื่อพรรณไม้ ดังแสดงใน
ภาคผนวก 3ช
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.2-1
ชนิดและจานวนต้นไม้ใหญ่ที่ต้องทาการขุดล้อมย้ายออกจากบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชนิดพันธุ์

ราชพฤกษ์
ประดู่บ้าน*
ประดู่บ้าน**
อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย
รวม

ลักษณะ
พืช
พรรณ

ขนาดความ
โต (cm)

ความสูง
(m)

จานวน
(ต้น)

จานวน
(ชนิด)

T
T
T
T
T
T
T
T
T
-

95
82, 118
57, 60, 75
38
42
45
46
40
40
-

10
13
6
7
8
8
8
8
8
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
3

ประเภทไม้หวงห้าม
ไม้หวง
ไม้หวง
ห้าม
ไม่เป็น
ห้าม
ประเภท
ไม้หวง
ประเภท ก
ข
ห้าม









0
0
9

หมายเหตุ : * = ต้นไม้ที่มีลักษณะลาต้นที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตร แยกออกเป็นสองลาต้น (สองนาง)
** = ต้นไม้ที่มีลักษณะลาต้นที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตร แยกออกเป็นสามลาต้น (สามนาง)
ที่มา : สารวจโดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

02/07/2564

02/07/2564

ก้างปลา 1/, 2/

พุทรา 1/, 2/

03/07/2564

ข่อย

1/, 2/

03/07/2564

ไมยราบยักษ์

1/, 2/

03/07/2564

ขี้เหล็ก

1/, 2/

02/07/2564

สาบเสือ

1/, 2/

04/07/2564

04/07/2564

กระถินยักษ์
หมายเหตุ :

1/, 2/

ตะขบฝรั่ง

1/, 2/

พรรณพืชที่สารวจพบบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
พรรณพืชที่สารวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
สารวจโดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
1/
2/

ที่มา :

ภาพที่ 3.2-1 : ตัวอย่างพรรณพืชที่สารวจพบบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ และบริเวณพื้นที่ศึกษา
ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

02/07/2564

แนวท่อส่งก๊าซบริเวณด้านหน้าสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1

1/

02/07/2564

แนวท่อส่งก๊าซบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 1/

02/07/2564

02/07/2564

แนวท่อส่งก๊าซบริเวณช่วงที่พาดผ่านถนนในท้องถิ่น 1/

แนวท่อส่งก๊าซบริเวณช่วงที่พาดผ่านพื้นที่รกร้าง 1/

02/07/2564

แนวท่อส่งก๊าซบริเวณที่พาดผ่านกลุ่มลูกไม้และกล้าไม้

1/

02/07/2564

แนวท่อส่งก๊าซบริเวณที่พาดผ่านกลุ่มไม้ใหญ่ 1/

03/07/2564

สภาพนิเวศพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณพื้นที่ศึกษา
หมายเหตุ :

2/

04/07/2564

สภาพนิเวศชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ศึกษา 2/

สภาพแวดล้อมที่สารวจพบบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
สภาพแวดล้อมที่สารวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร
สารวจโดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
1/
2/

ที่มา :

ภาพที่ 3.2-2 : ตัวอย่างสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ และบริเวณพื้นที่ศึกษา
ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1.2) บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
จากการส ารวจและตรวจสอบบริ เ วณพื้ น ที่ ศึ ก ษาในรั ศ มี 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ไม่พบพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ตามกฎหมาย ในส่วนของการพิจารณาการจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้า พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500
เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้นที่ 4 และ 5 มีสภาพเป็นพื้นที่ราบหรือที่ลุ่ม
หรือเนินลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกแผ้วถางเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม การทานา
พืชไร่ และกิจการอื่นไปแล้ว (แสดงดังรูปที่ 3.2-3)
พรรณพืชที่สารวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาในรั ศมี 500 เมตรจากกึ่งกลาง
แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช จานวน 149 ชนิด มีทั้งพืชที่นามา
ปลูกและพืชท้องถิ่นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติพบขึ้นกระจายตามพื้นที่ต่างๆ สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
พื้น ที่เกษตรกรรมเป็ น ส่ ว นใหญ่ เช่น สวนยางพารา ไร่มั นส าปะหลั ง ไร่สั บปะรด สวนไม้ผ ล สวนป่า
รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ และแหล่งน้าตาม
ธรรมชาติ
ชนิ ด พั น ธุ์ ไ ม้ ที่ เ ป็ น ไม้ ใ หญ่ ที่ ส ารวจพบ เช่ น กระถิ น เทพา (Acacia
mangium Willd.) กระถิน ยั ก ษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) ข่อย (Streblus asper
Lour.) ตี น เป็ ด (Alstonia scholaris (L.) R. Br.) หางนกยู ง ฝรั่ ง (Delonix regia Raf.) มะขามเทศ
( Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) ย า ง น า ( Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don)
ย า ง พ า ร า ( Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.) ยู ค า ลิ ป ตั ส ( Eucalyptus
camaldulensis Dehnh.) สัก (Tectona grandis L. f.) และอะราง (Peltophorum dasyrachis (Miq.)
Kurz) เป็นต้น
ไม้ผลที่ปลูกไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ไม้ประดับที่ปลูกเพื่อความสวย
งาน และให้ความร่มรื่น พบได้บริเวณบ้านเรือนประชาชนท้องถิ่น เช่น มะม่วง (Mangifera indica L.)
ม ะ ย ม ( Phyllanthus acidus (L.) Skeels) ข นุ น ( Artocarpus heterophyllus Lam.) น้ อ ย ห น่ า
(Annona reticulata L.) ทุเรี ย น (Durio zibethinus Murray) มะพร้าว (Cocos nucifera L.) สะเดา
(Azadirachta indica A. Juss.) และราชพฤกษ์ (Cassia fistula L.) เป็นต้น
ไม้พุ่มและไม้ขนาดกลางที่มีลักษณะทรงพุ่มเตี้ย เช่น พุทรา (Ziziphus
mauritiana Lam.) ตะขบฝรั่ ง (Muntingia calabura L.) และรั ก ดอก (Calotropis gigantea (L.)
Dryander ex W.T. Aiton) เป็นต้น ไม้ล้มลุก เช่น โทงเทง (Physalis angulata L.) พันงูขาว (Achyrathes
aspera Linn.) สาบหมา (Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob.) เส้ ง (Corchorus
capsularis L.) และบานไม่รู้โรยป่า (Gomphrena celosioides Mart.) เป็นต้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ไม้เลื้ อยที่ มีล าต้ นทอดยาวสามารถยึ ดเกาะกั บวัสดุต่ างๆ ได้ดี เช่น เถา
ประสงค์ (Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.) มะระขี้นก (Momordica charantia L.) และเถาย่านาง
(Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) เป็นต้น
พื ช ตระกู ล หญ้ า และกกชนิ ต่ า งๆ เช่ น หญ้ า ขน (Brachiaria mutica
(Forssk.) Stapf) หญ้านกสี ชมพู (Paspalidium flavidum A. Camus) หญ้ารังนก (Chloris barbata Sw.)
หญ้ าตี น กา (Eleusine indica (L.) Gayertn.) หญ้ าไข่ เหา (Eragrostis ciliata (Roxb.) Nees) หญ้ า แพรก
(Cynodon dactylon (L.) Pers.) หญ้าชันกาด (Pennisctum repens Linn.) กกขนาก (Scleria corymbosa
Roxb.) และกกสามเหลี่ยมเล็ก (Carex perakensis C.B. Clarke) เป็นต้น
ตัวอย่างพืชพรรณที่สารวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจาก
กึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ แสดงดัง ภาพที่ 3.2-1 และสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี
500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ แสดงดัง ภาพที่ 3.2-2 สาหรับบัญชีรายชื่อพรรณไม้ ดังแสดงใน
ภาคผนวก 3ช
2) ผลการสารวจสถานภาพของพรรณพืช
สถานภาพของพรรณพืช พิจารณาจากชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
: พืช (Thailand Red Data: Plants) โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ONEP, 2549) สถานภาพทางด้ า นอนุ รั ก ษ์ โ ดยพิ จ ารณาจากระดั บ การลดลงของจ านวนประชากร
เนื่ อ งจากการถู ก คุ ก คามโดยใช้ เ กณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาของ International Union Conservation of
Nature; IUCN (2021) และสถานภาพตามพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 มีรายละเอียด
ดังนี้
2.1) สถานภาพของพรรณพื ช พิ จ ารณาจากชนิ ด พั น ธุ์ ที่ ถู ก คุ ก คามของ
ประเทศไทย : พื ช (Thailand Red Data: Plants) โดยส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP, 2549) มีรายละเอียดดังนี้
บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ จากการสารวจภาคสนามและตรวจสอบ
สถานภาพของพรรณพืชบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ไม่พบพืชที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามและพืชใกล้สูญพันธุ์
แต่อย่างใด
บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ จาก
การสารวจภาคสนามและตรวจสอบสถานภาพของพรรณพืชบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลาง
แนวท่อส่งก๊าซฯ ไม่พบพืชที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม และพืชใกล้สูญพันธุ์
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2.2) สถานภาพทางด้า นอนุ รั ก ษ์ โ ดยพิ จารณาจากระดั บ การลดลงของ
จานวนประชากรเนื่องจากการถูกคุกคามโดยใช้เกณฑ์ ในการพิจารณาของ International Union
Conservation of Nature; IUCN (2021)
บริ เ วณพื้น ที่แ นวท่อส่งก๊า ซฯ พบพรรณพืช ที่ถูกคุกคามตามเกณฑ์
ในการพิจ ารณาของ International Union Conservation of Nature; IUCN (2021) จานวน 1 ชนิด
ได้ แ ก่ ประดู่ บ้ า น (Pterocarpus indicus Willd.) เป็ น ต้ น ไม้ ที่ มี ก ารน ามาปลู ก เพื่ อ ตกแต่ ง ภู มิ ทั ศ น์
ให้ความร่มรื่น และลดมลพิษบริเวณถนนในท้องถิ่น สามารถพบได้โดยทั่วไป
บริ เ วณพื้น ที่ศึกษาในรั ศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
พบพรรณพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนชนิดพันธุ์ ที่ถูกคุกคามตามเกณฑ์ในการพิจารณาของ International
Union Conservation of Nature; IUCN (2021) จานวน 2 ชนิด จาแนกเป็นพรรณพืชที่อยู่ในสถานภาพ
ใกล้ สู ญพัน ธุ์ (Endangered Species : EN) จานวน 1 ชนิด ได้แก่ ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus
Willd.) เป็ น ต้ น ไม้ ที่ มี ก ารน ามาปลู ก เพื่ อ ตกแต่ ง ภู มิ ทั ศ น์ ให้ ค วามร่ ม รื่ น และลดมลพิ ษ บริ เ วณถนน
ในท้องถิ่น สามารถพบได้โดยทั่วไป และพรรณพืชที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable
Species : VU) จ านวน 1 ชนิ ด คือ ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) เป็นชนิดพันธุ์ไม้ที่มีก าร
นามาปลูกในลักษณะของไม้เศรษฐกิจ ประเภทสวนป่า และไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติกระจายอยู่ตามหัวไร่
ปลายนา และเขตชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนพรรณพืชชนิดอื่นๆ
ที่สารวจพบเป็นพรรณพืชที่สามารถพบได้โดยทั่วไป ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ของ IUCN
2.3) สถานภาพของพรรณพื ช พิ จ ารณาตามพระราชกฤษฎี ก าก าหนด
ไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 มีรายละเอียดดังนี้
บริ เวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ จากการส ารวจภาคสนามและตรวจสอบ
สถานภาพของพรรณพืชบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ไม่พบไม้หวงห้ามประเภท ก (ไม้หวงห้ามธรรมดา) และ
ไม้หวงห้ามประเภท ข (ไม้หวงห้ามพิเศษ) แต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ เป็นที่ดินกรรมสิทธ์
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่ง ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ได้กาหนดไว้ใน “มาตรา 7
ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา สาหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นใน
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่
ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม” โดยชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็นไม้หวงห้าม จะใช้กาหนดเฉพาะชนิดพันธุ์ไม้
ที่ขึ้นในที่ดินป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 กาหนดให้เป็นไม้หวงห้าม โดยใช้กาหนดไม้
หวงห้ามที่ขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
สวนรุกขชาติ วนอุทยาน และพื้นที่ป่าไม้ตามกฏหมายกาหนดเท่านั้น บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ พบเฉพาะ
ไม้ชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นไม้หวงห้ามรวมทั้งหมด จานวน 70 ชนิด เช่น กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala
(Lam.) de Wit) ข่อย (Streblus asper Lour.) พุทรา (Ziziphus mauritiana Lam.) ขี้เหล็ก (Senna
siamea (Lam.) Irwin & Barneby) ตะขบฝรั่ ง (Muntingia calabura L.) ประดู่ บ้ า น (Pterocarpus
indicus Willd.) และอโศกอินเดีย (Polyalthia longifolia (Benth.) Hook. f. var. pandurata.) เป็นต้น
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บริ เ วณพื้น ที่ศึ กษาในรั ศ มี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊า ซฯ
จากการสารวจภาคสนามและตรวจสอบสถานภาพของพรรณพืชบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจาก
กึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ไม่พบไม้หวงห้ามประเภท ก (ไม้หวงห้ามธรรมดา) และไม้หวง
ห้ามประเภท ข (ไม้หวงห้ามพิเศษ) แต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีพื้นที่ป่าไม้ ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ศึ กษา
โดยชนิดพันธุ์ไม้ที่พบจึงเป็นชนิดพันธุ์ที่สามารถพบได้โดยทั่วไป
3.2.1.2

ทรัพยากรสัตว์ป่า
(1) คานา
การศึกษาสภาพของทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ และบริเวณพื้นที่
ศึ ก ษาในรั ศ มี 500 เมตรจากกึ่ ง กลางแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของโครงการฯ ในด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
หลากหลายของชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย ระดับความชุกชุม และสถานภาพของสัตว์ป่าจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่า ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการและจัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
(2.1) การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ
รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสารวจป่าไม้ -สัตว์ป่าจาก
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการโรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้ ง ที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม 2564
(2.2) การสารวจภาคสนาม
ดาเนินการสารวจสัตว์ป่าและสภาพนิเวศในบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ และพื้นที่
ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
การศึกษาเน้นเฉพาะสัตว์มีกระดูกสันหลัง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal) กลุ่มนก
(Bird) กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน (Reptile) และกลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก (Amphibian) โดยสารวจความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ ขนาดประชากรโดยประเมินเป็นระดับความชุกชุม สภาพถิ่นที่อยู่อาศัย และ
การกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ และบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมถึง
การตรวจสอบสถานภาพของสัตว์ป่าแต่ละชนิดที่รวบรวมข้อมูลได้ โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
1) การสารวจสัตว์ป่าและศึกษาสภาพนิเวศถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า บริเวณพื้นที่
แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ และพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ใช้วิธีการ
สารวจด้วยการค้นหาโดยตรง (Direct Searching Method) โดยการกาหนดเป็นจุดสารวจ และแนวเส้น
สารวจสัตว์ป่าตามที่ได้วางแผนศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 3.2-4 และใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการสารวจตาม
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แนวเส้นทางควบคู่กัน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด บันทึกชนิดและความถี่ของการพบชนิดสัตว์ป่าที่พบเห็น
ตัว หรือจากร่องรอยต่างๆ ที่สามารถระบุชนิดสัตว์ได้ อาทิ รอยตีน กองมูล คราบ ขน ไข่ รัง รู/โพรง และ
ซาก แบ่งการสารวจออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ กลางวัน (06.00-17.00 น.) และกลางคืน (19.00-22.00 น.)
โดยการส่องไฟสารวจ
2) การหาขนาดประชากร ประเมิ น เป็ น ค่ า ร้ อ ยละของความชุ ก ชุ ม สั ม พั ท ธ์
(Relative Abundance) โดยเปรียบเทียบจานวนครั้งที่พบสัตว์จากจานวนครั้งที่สารวจตามแนวทางของ
Pettingill (1970) ดังนี้
ค่าร้อยละค วามชุกชุม 

จานวนครัง้ ทีพ่ บสัตว์
 100
จานวนครัง้ ทีส่ ารวจ

โดยกาหนดความชุกชุมเป็น 3 ระดับ ตามค่าร้อยละของความชุกชุม โดยใช้เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ค่าร้อยละความชุกชุม
67-100
34-66
1-33

ระดับความชุกชุม
ชุกชุมมาก
ชุกชุมปานกลาง
ชุกชุมน้อย

3) การตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่า ได้แก่ สถานภาพตามกฎหมาย สถานภาพ
ปัจจุบันของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และสถานภาพด้านการอนุรักษ์
3.1) สถานภาพตามกฎหมาย คือ สัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราช
บัญญัติสงวนและการคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จาแนกเป็น 2 ประเภท คือ
 สั ต ว์ ป่ า สงวน (Reserved Animal) คื อ สั ต ว์ ป่ า ที่ มี ร ายชื่ อ ตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา, 29 พฤษภาคม 2562)
เป็นสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ ใกล้สูญพันธุ์จาเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้
 สั ต ว์ ป่ า คุ้ มครอง (Protected Animal) คื อ การก าหนดให้ สั ต ว์
ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้กาหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้ มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา, 29 พฤษภาคม 2562)
เป็นสัตว์ป่าที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศ หรือจานวนประชากรของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงอันอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
สาหรับสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ที่อยู่นอกเกณฑ์นเี้ ป็นสัตว์ป่าไม่คุ้มครอง (Nonprotected Animal) ซึ่งเป็นชนิดสัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นสัตว์ป่าที่ยังมีประชากรมากใน
สภาพธรรมชาติ
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สัญลักษณ์
จุดสารวจสัตว์ป่า
แนวเส้นทางสารวจสัตว์ป่า
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ทางน้า
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ

รูปที่ 3.2-4 : แสดงจุดสารวจ และแนวเส้นสารวจสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
และพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
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3.2) ตรวจสอบสถานภาพปัจจุบันของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย :
สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Thailand Red Data : Vertebrates) ตามการจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไทย โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กาหนด
สถานภาพของสัตว์ป่าออกเป็น 8 ประเภท คือ
 สูญพันธุ์ (Extinct : EX)
 สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild : EW)
 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CR)
 ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN)
 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU)
 ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened : NT)
 กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC)
 ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD)
3.3) สถานภาพด้านการอนุรักษ์ คือ สัตว์ป่าที่ IUCN (2021) ได้ระบุชนิดที่มี
จานวนประชากรลดน้อยลง และมีขอบเขตการแพร่กระจายแคบลงให้เป็นสัตว์ป่าถูกคุกคาม (Threatened
Animal) ซึ่งจาแนกเป็น 3 ระดับตามความรุนแรงของการถูกคุกคาม คือ
 ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤติ (Critically Endangered) คือชนิดสัตว์ป่าที่
ประสบกับความเสี่ยงที่สูงมากต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้
 ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) คือชนิดสัตว์ป่าที่ประสบกับความ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคต
 เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) คือชนิดสัตว์ป่าที่กาลังประสบ
กับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในโอกาสข้างหน้า
นอกจากนั้ น IUCN (2021) ได้ ร ะบุ ช นิ ด สั ต ว์ ป่ า ใกล้ ถู ก คุ ก คาม (Near
Threatened) ที่อาจถูกจัดเป็นสัตว์ป่าถูกคุกคามในระดับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในโอกาสข้างหน้าไว้ด้วย
4) ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ในช่วงการก่อสร้าง
และในช่วงที่เปิดดาเนินการ โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อชนิดสัตว์ป่า โดยเน้นชนิดสัตว์ป่าสงวน และสัตว์
ป่าถูกคุกคาม/การรบกวนกิจกรรมต่างๆ ของสัตว์ป่า/การทาลายถิ่นที่อยู่อาศัยรวมทั้งแหล่งหากินของสัตว์
ป่าระหว่างการดาเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ถิ่นอาศัยที่มีความสาคัญของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่า
ถูกคุกคาม
5) เสนอแนะมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ภายหลังจากที่ทราบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ จะดาเนินการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
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(3) ผลการศึกษา
(3.1) ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
(ก) ทรัพยากรสัตว์ป่าในเขตจังหวัดระยอง
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ข าชะเมา-เขาวง มี พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม ท้ อ งที่ อ าเภอแกลง
กิ่งอาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอาเภอแก่งหางแมว จั งหวัดจันทบุรี มีสภาพป่าดงดิบที่สมบูรณ์
เป็นแหล่งกาเนิดต้นน้าลาธารของจังหวัดระยอง มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีธรรมชาติที่สวยงาม จากการศึกษา
และสารวจข้อมูลด้านสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมาเขาวง พบว่า มีจานวนของสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 137 ชนิด จาก 113 สกุล ใน 70 วงศ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
- สัตว์เลี้ยงลูกด้ว ยนม มีมากกว่า 35 ชนิด โดยมีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์รวมอยู่
3 ชนิด ได้แก่ ช้าง วัวแดง และเสือโคร่ง
- สัตว์เลื้อยคลาน มีไม่น้อยกว่า 24 ชนิด จาก 20 สกุล ใน 12 วงศ์
- นก มีไม่น้อยกว่า 68 ชนิด จาก 58 สกุล ใน 32 วงศ์
- สัตว์ป่าสะเทินน้าสะเทินบก มีไม่น้อยกว่า 10 ชนิด จาก 5 สกุล
ใน 4 วงศ์
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้าน
อ่าวไทยในท้องที่อาเภอแกลง และอาเภอเมือง จังหวดระยอง ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่ งและในท้องทะเล
ตลอดจนเกาะต่างๆ จากการสารวจความหลากหลายของสัตว์ป่าโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด พบว่า มีสัตว์ป่าที่มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า 144
ชนิด ได้แก่ งูเขียวดอกหมาก ตะกวด เหี้ย แย้ กิ้งก่ าบินหัวแดง จิ้งเหลนหลากหลาย ตุ๊กแกบ้าน คางคก
บ้าน กบนา ปาดบ้าน อึ่งอ่างบ้าน กระจงหนู อีเห็นเครือ ลิงแสม กระรอกหลากสี กระจ้อน กระแตเหนือ
ค้างคาวแม่ไก่เกาะ นกยางทะเล เหยี่ยวนกเขาชิครา นกแอ่นตาล นกนางแอ่นบ้าน นกแซงแซวหางปลา
และนกเอี้ ย งสาริ ก า เป็ น ต้ น (ที่ ม า : http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow. สื บ ค้ น วั น ที่
2 สิงหาคม 2564)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน มีความหลากหลายของสัตว์ป่า ใน 4 กลุ่ม
หลัก ประกอบด้วย
- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น พญากระรอกดา กระรอกหลากสี ชะนีมงกุฏ
อีเก้ง เป็นต้น ในขณะที่สัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ช้างและกระทิง
- สัตว์ปีก เช่น นกกาฮังหรือนกเงือกใหญ่ นกเงือกกรามช้าง ไก่ฟ้าพญาลอ
นกกระติ๊ดขี้หมู นกเขาใหญ่ นกปรอดสวน นกเอี้ยงสาริกา และเหยี่ยวขาว เป็นต้น
- สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูเขียวหัวบอน จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ จิ้งเหลน
หลากลาย ตะกวด และงูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ เป็นต้น
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สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก เช่น เขียดหลังปุ่มที่ราบ เขียดตะปาด เขียดจิก
กบหนอง อึ่งอ่างบ้าน และอึ่งอ่างแม่หนาว เป็นต้น
จากการรวบรวมข้ อมู ล ทุ ติยภู มิ ทรั พยากรสั ตว์ ป่า ในเขตจั งหวั ดระยอง สั ตว์ป่า
ที่ มี ค วามหลากหลายสู ง และมี ส ถานภาพเป็ น สั ต ว์ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ์ ส่ ว นใหญ่ พ บในพื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์
ส่ ว นสั ตว์ป่ าที่มีส ถานภาพในกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุ ด เป็นสั ตว์ป่าที่สามารถพบได้โดยทั่ว ไปตามเขต
ชุมชนเมือง พื้นที่รกร้าง พื้นที่เกษตรกรรม และตามแหล่งน้าต่างๆ
(ข) ทรั พ ยากรสั ตว์ ป่ า ในรั ศ มี 5 กิ โ ลเมตร จากที่ ตั้ ง โรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จากการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิการสารวจทรัพยากรสัตว์ป่าประกอบการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 พบว่า ไม่พบ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสัตว์ป่าสงวน มี 1 ชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (คือ พังพอนเล็ก (Herpestes
javanicus)) และไม่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามหรือใกล้คุกคาม ในส่วนของนก ไม่พบนกที่เป็นสัตว์ป่า
สงวน แต่พบที่เป็นสัตว์ป่าคุ้ มครอง 48 ชนิด และมี 2 ชนิด ที่เป็นนกที่ใกล้ถูกคุกคาม คือ นกแสก (Tyto
alba) และนกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus) ในส่วนของสั ตว์เลื้ อยคลาน ไม่พบที่เป็นสั ต ว์ป่า
สงวน แต่มี 7 ชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) เป็นต้น (รายละเอียด
ดังภาคผนวกที่ 3ฉ)
(3.2) ผลการสารวจภาคสนาม
การสารวจทรัพยากรสัตว์ป่าในภาคสนามสามารถสรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของทรัพยากรสั ตว์ป่ าบริเวณพื้น ที่แนวท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ และพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร
จากขอบเขตพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีรายละเอียด ดังนี้
1) สภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า
จากการศึกษาและสารวจสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
และบริ เวณพื้น ที่ศึกษารั ศมี 5 กิโ ลเมตรจากขอบเขตพื้นที่แนวท่อส่ งก๊าซฯ ดาเนินการระหว่างวันที่
2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สามารถจ าแนกสภาพแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย และหากิ น ของสั ต ว์ ป่ า ออกเป็ น
5 ประเภท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

พื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ สวนยางพารา ไร่มันสาปะหลัง ไร่สับปะรด สวน
ป่า และสวนไม้ผลผสม สัตว์ป่าที่อาศัยและหากินในพื้นที่ลักษณะเช่นนี้โดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าในกลุ่มนก
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตามลาดับ เช่น นกเขาชวา (Geopelia
striata) นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica) นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) กิ้งก่าหั ว
แดง (Calotes versicolor) อึ่งน้าเต้า (Microhyla ornata) และหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) เป็น
ต้น
-
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พื้ น ที่ แ หล่ ง น้ า ได้ แ ก่ คลอง หนอง บ่ อ กั ก เก็ บ น้ า และพื้ น ที่ ชื้ น แฉะ
สัตว์ป่าที่อาศัยและหากินในพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ ได้แก่ นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกยางกรอก
พั น ธุ์ จี น ( Ardeola bacchus) เ หี้ ย ( Varanus salvator) งู ล า ย ส อ ธ ร ร ม ด า ( Xenochrophis
flavipunctatus) และอึ่งข้างดา (Microhyla heymonsi) เป็นต้น

พื้น ที่ร กร้ า งไม่ไ ด้ใ ช้ประโยชน์ ได้แก่ พื้นที่วัช พืช ขึ้นปกคลุ ม มีส ภาพ
เปิดโล่ง และไม่ได้มีการใช้ประโยชน์หรือถูกปล่อยทิ้งร้าง สัตว์ป่าที่สารวจพบเป็นกลุ่มนกเช่นเดียวกันหากิน
ในพื้นที่ทุ่งโล่ง เช่น นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata) นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)
และนกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) เป็นต้น รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์
สะเทินน้าสะเทินบก เช่น หนูท้องขาว (Rattus rattus) จิ้งเหลนหลากลาย (Eutropis macularius) งูเห่า
(Naja kaouthia) และอึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) เป็นต้น

พื้นที่กลุ่มไม้ยืนต้น ได้แก่ กลุ่มไม้ยืนต้นที่ขึ้นกระจายตามหัวไร่ปลายนา
ส่วนใหญ่สัตว์ป่าจะใช้พื้นที่ในลักษณะนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบซ่อน แหล่งหากิน และใช้เป็นที่หลบหลีก
กาบังได้เป็นอย่างดี สัตว์ป่าที่อาศัยและหากินในพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ เช่น กระรอกหลากสี (Callosciurus
finlaysonii) นกกาเหว่ า (Eudynamys scolopacea) นกตี ท อง (Megalaima haemacephala)
งูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata) และอึ่งลายเลอะ (Microhyla butleri) เป็นต้น

พื้น ที่ชุมชน ที่อยู่อาศั ย และโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บ้านเรือน
ประชาชนท้องถิ่น ร้ านค้า และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ สัตว์ป่าที่อาศัยและหากินในพื้นที่
ลักษณะเช่นนี้โดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าที่มีความทนทาน สามารถปรับตัวได้ดีกับสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น นกพิราบป่ า (Columba livia) นกกระจอกบ้าน (Passer montanus)
นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis) คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) จิ้งจกหางเรียบ
(Hemidactylus garnotii) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) และหนู ห ริ่ ง บ้ า น ( Mus
musculus) เป็นต้น
2) ความหลากหลายของสัตว์ป่า
จากการศึกษาสามารถสรุปความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณพื้นที่
แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ และบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
มีรายละเอียดดังนี้

บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
เนื่องจากบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ อยู่ในขอบเขตพื้นที่ถนนในท้องถิ่น
และอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม สัตว์ป่าที่อาศัยและหากินอยู่ในบริเวณพื้นที่
แนวท่อส่งก๊าซฯ จึงเป็นสัตว์ป่าที่พบได้ทั่วไปในท้องถิ่น มีการปรับตัวให้มีความคุ้นเคยกับกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถดารงชีวิต และอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ มีความหลากหลาย
ของสัตว์ป่ารวมทั้งสิ้นจานวน 48 ชนิด 42 สกุล ใน 31 วงศ์ จาก 10 อันดับ มีรายละเอียดดังนี้
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นก จากการส ารวจพบจ านวน 27 ชนิ ด สั ต ว์ ป่ า ที่ ส ารวจพบมี ค วาม
หลากหลายของชนิดพันธุ์มากที่สุดจัดอยู่ ในสัตว์จาพวกนก เช่น นกกระจอกบ้าน (Passer montanus)
นกเอี้ ย งสาลิ ก า ( Acridotheres tristis) นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica) นกเขาชวา
(Geopelia striata) นกพิ ร าบป่ า (Columba livia) นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus) นกยาง
ควาย (Bubulcus ibis) นกอี แ พรดแถบอกด า (Rhipidura javanica) นกปรอดสวน (Pycnonotus
blanfordi) และนกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis) เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นนกประจาถิ่น และนก
อพยพพบจานวน 2 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นพง (Artamus fuscus) และนกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)
สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม จากการส ารวจพบจ านวน 5 ชนิ ด ได้ แ ก่
หนู ท้ อ งขาว (Rattus rattus) หนู ห ริ่ ง บ้ า น (Mus musculus) และหนู พุ ก ใหญ่ (Bandicota indica)
สัตว์ในวงศ์กระรอกและวงศ์ค้างคาว ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) และค้างคาว
ลูกหนูบ้าน (Pipistrellus javanicus) เป็นต้น
สัตว์เลื้อยคลาน จากการสารวจพบจานวน 10 ชนิด เช่น กิ้งก่าหัวแดง
(Calotes versicolor) จิ้ ง จกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) จิ้ ง จกหางแบน (Cosymbotus
platyurus) จิ้ ง เหลนบ้ า น (Eutropis multifasciata) เหี้ ย (Varanus salvator) งู ล ายสอธรรมดา
(Xenochrophis flavipunctatus) และงูเห่า (Naja sp.) เป็นต้น
สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก จากการสารวจพบจานวน 6 ชนิด สามารถ
จาแนกได้ 3 วงศ์ คือ วงศ์กบ จานวน 2 ชนิด ได้แก่ เขียดทราย (Occidozyga martensii) และกบหนอง
(Fejervarya limnocharis) วงศ์อึ่ง จานวน 3 ชนิด ได้แก่ อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) อึ่งน้าเต้า
(Microhyla ornata) และอึ่งข้างดา (Microhyla heymonsi) และวงศ์สุดท้ายเป็นวงศ์คางคก จานวน 1
ชนิด คือ คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) ตัวอย่างสัตว์ป่าที่สารวจพบบริเวณพื้นที่แนวท่อ
ส่งก๊าซฯ แสดงดังภาพที่ 3.2-3 และความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่สารวจพบบริเวณพื้นที่แนว
ท่อส่งก๊าซฯ ดังตารางที่ 3.2-2

บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
เนื่องจากบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนที่อยู่อาศัย เขตอุตสาหกรรม พื้นที่รกร้าง กลุ่มไม้ยืนต้น และแหล่งน้า เป็น
สภาพแวดล้ อมที่ มีกิ จ กรรมการรบกวนจากมนุษ ย์ สั ตว์ป่าที่ส ามารถดารงชีวิ ตและปรับ ตัว ให้ เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้ อ มดั ง กล่ าวได้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสั ตว์ ที่ มี ค วามทนทานสู ง มี ก ารปรั บ ตั ว อยู่ ต ลอดเวลา มี ก าร
แพร่กระจายพันธุ์รวดเร็ว และสามารถพบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์รวม
ทั้งสิ้น 75 ชนิด 63 สกุล ใน 42 วงศ์ จาก 15 อันดับ มีรายละอียดดังนี้
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3/07/2564

2/07/2564

นกยางควาย

1/, 2/

นกเอี้ยงหงอน

1/, 2/

02/07/2564

นกเอี้ยงสาลิกา

1/, 2/

02/07/2564

นกแอ่นพง

1/, 2/

03/07/2564

นกกระจอกบ้าน 1/, 2/

04/07/2564

จิ้งเหลนบ้าน 1/, 2/

03/07/2564
หมายเหตุ :

กิ้งก่าหัวแดง 1/, 2/

04/07/2564

กบหนอง 1/, 2/

สัตว์ป่าที่สารวจพบบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
สัตว์ป่าที่สารวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร
สารวจโดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
1/

2/

ที่มา :

ภาพที่ 3.2-3 : ตัวอย่างสัตว์ป่าที่สารวจพบบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ และบริเวณพื้นที่ศึกษา
ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.2-2
ความหลากหลายและระดับความชุกชุมของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
ประเภท
นก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์สะเทินน้าสะเทิน
บก
รวม

ระดับความชุกชุม (ชนิด)

ชนิด
(Species)

สกุล
(Genus)

วงศ์
(Family)

อันดับ
(Order)

27
5
10
6

24
5
8
5

19
3
6
3

5
2
2
1

6
0
0
2

ปาน
กลาง
4
2
2
1

48

42

31

10

8

9

มาก

น้อย
17
3
8
3
31

ที่มา : สารวจโดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นก จากการส ารวจพบจานวน 43 ชนิด สั ตว์ป่าที่ส ารวจพบมีความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์มากที่สุดบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ จัด
อยู่ในสัตว์จาพวกนก อาศัยและหากินในพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งนาที่มีสภาพเปิดโล่ง บริเวณที่มีต้นไม้ขึ้น
กระจัดกระจายทั่วไปตามหัวไร่ปลายนา และบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น สารวจพบนกในกลุ่มของนกยาง
และนกทุ่งชนิ ดอื่น ๆ เช่น นกยางควาย (Bubulcus ibis) นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกปากห่าง
(Anastomus oscitans) นกกระปู ดใหญ่ (Centropus sinensis) นกจาบคาเล็ ก (Merops orientalis)
นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica) นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) และนกกระแตแต้แว้ด
(Vanellus indicus) เป็นต้น กลุ่มของนกที่หากินในเมือง พื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย และมีความคุ้นเคยกับ
มนุ ษ ย์ เช่ น นกพิ ร าบป่ า (Columba livia) นกกระจอกบ้ า น (Passer montanus) นกเอี้ ย งหงอน
(Acridotheres grandis) นกเขาใหญ่ (Spilopelia chinensis) นกเขาชวา (Geopelia striata) นก
กางเขนบ้าน (Copsychus saularis) และ เป็นต้น กลุ่มนกอพยพ เช่น นกแอ่นพง (Artamus fuscus)
และนกอีเสือสีน้าตาล (Lanius cristatus) เป็นต้น กลุ่มของนกน้าที่หากินตามพื้นที่ชื้นแฉะและแหล่งน้า
ต่ า งๆ เช่ น นกกวั ก (Amaurornis phoenicurus) เป็ น ต้ น กลุ่ ม ของนกผู้ ล่ า เหยื่ อ คื อ นกเค้ า โมง
(Glaucidium cuculoides) และกลุ่มของนกประจาถิ่น เช่น นกกินปลีอกเหลือง (Cinnyris jugularis) นก
เอี้ย งหงอน (Acridotheres grandis) นกกระติ๊ด ขี้ห มู (Lonchura punctulata) นกโพระดกธรรมดา
(Megalaima lineata) นกปรอดหน้ านวล (Pycnonotus goiavier) อีกา (Corvus macrorhynchos)
และนกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata) เป็นต้น นกเหล่านี้สามารถพบได้ตามพื้นที่เกษตรกรรม
ทั่วไปในประเทศไทย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์จานวน 7 ชนิด
จากการส ารวจพบเป็ น สั ตว์ในวงศ์ห นู ได้แก่ หนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) หนูท้องขาว (Rattus
rattus) และหนู ห ริ่ ง บ้ า น (Mus musculus) เป็ น ต้ น วงศ์ ก ระรอกและวงศ์ ก ระแต ได้ แ ก่ กระจ้ อ น
(Menetes berdmorei) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) และกระแตเหนื อ (Tupaia
belangeri) และวงศ์ค้างคาวลูกหนู คือ ค้างคาวลูกหนูบ้าน (Pipistrellus javanicus)
สัต ว์เ ลื้อยคลาน มีความหลากหลายของชนิด พันธุ์จ านวน 15 ชนิด
ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลานในวงศ์ตุ๊กแก (Gekkonidae) และวงศ์กิ้งก่า (Agamidae) พบเกาะอาศัยตามต้นไม้
และตามบ้ า นเรื อ นประชาชน เช่ น จิ้ ง จกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) จิ้ ง จกหางเรี ย บ
(Hemidactylus garnotii) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) และกิ้งก่า
หัวสีฟ้า (Calotes mystaceus) เป็นต้น วงศ์จิ้งเหลน (Scincidae) หากินแมลงตามพื้นดิน เช่น จิ้งเหลน
หลากลาย (Eutropis macularia) และจิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata) เป็นต้น วงศ์ตะกวด คือ
เหี้ย (Varanus salvator) เป็นชนิดที่มีการปรับตัวให้อาศัยและหากินได้ทั้งบนบกและในน้า สามารถพบ
สัตว์ชนิดนี้ได้ตามแหล่งน้า และพื้นที่รกร้างต่างๆ วงศ์งูเขี้ยวพิษหน้า คือ งูเห่า (Naja kaouthia) และวงศ์
งู เ ขี้ ย วพิ ษ หลั ง เช่ น งู เ ขี ย วพระอิ น ทร์ (Chrysopelea ornata) งู ล ายสอธรรมดา (Xenochrophis
flavipunctatus) และงูสิงบ้าน (Ptyas korros) เป็นต้น
สั ต ว์ ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บก มีความหลากหลายของชนิด พั นธุ์จ านวน
10 ชนิด พบได้ตามแหล่งน้า พื้นที่ชื้นแฉะ พื้นที่รกร้าง และพื้นที่เกษตรกรรม มีการแพร่กระจายกว้าง เช่น
กบหนอง (Fejervarya limnocharis) กบบั ว (Hylarana erythraea) เขี ย ดทราย (Occidozyga
martensii) อึ่ ง อ่ า ง บ้ า น ( Kaloula pulchra) อึ่ ง น้ า เ ต้ า ( Microhyla ornata) ค า ง ค ก บ้ า น
(Duttaphrynus melanostictus) และปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) เป็นต้น
ตัวอย่างสัตว์ป่าที่สารวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร จาก
กึ่ ง กลางแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯจากพื้ น ขอบเขตพื้ น ที่ แ นวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ แสดงดั ง ภาพที่ 3.2-3 และความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่สารวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่ง
ก๊าซฯจากขอบเขตพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ดังตารางที่ 3.2-3
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.2-3
ความหลากหลายและระดับความชุกชุมของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
ประเภท

ชนิด
(Species)

สกุล
(Genus)

วงศ์
(Family)

อันดับ
(Order)

นก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
รวม

43
7
15
10
75

36
7
12
8
63

27
4
7
4
42

9
2
2
1
15

ระดับความชุกชุม
(ชนิด)
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
8
8
27
1
4
7
3
4
8
3
4
3
16
17
42

ที่มา : สารวจโดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

3) ระดับความชุกชุม
จากการศึกษาสามารถสรุประดับความชุกชุมของสัตว์บริเวณพื้นที่แนวท่อ
ส่งก๊าซฯ และบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ได้ดังนี้
 บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
สัตว์ที่มีความชุกชุมมาก มีทั้งหมด 8 ชนิด เป็นสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้
บ่อยในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของนก (Birds) มี 6 ชนิด เช่น นกพิราบป่า (Columba
livia) นกกระจอกบ้ า น (Passer montanus) นกเอี้ ย งหงอน (Acridotheres grandis) นกเขาชวา
(Geopelia striata) และนกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata) เป็นต้น สัตว์ที่มีความชุกชุมรองลงมา
อยู่ในจาพวกสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก (Amphibians) 2 ชนิด คือ กบหนอง (Fejervarya limnocharis)
และอึ่ ง น้ าเต้ า (Microhyla ornata) ส่ ว นสั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลาน (Reptiles) และสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม
(Mammals) ไม่พบว่ามีระดับความชุกชุมมากบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
สัต ว์ที่มีค วามชุกชุมปานกลาง มีทั้งหมด 9 ชนิด โดยจาแนกเป็นนก
4 ชนิ ด ได้ แ ก่ นกแอ่ น พง (Artamus fuscus) นกแอ่ น ตาล (Cypsiurus balasiensis) นกเขาไฟ
(Streptopelia tranquebarica) และนกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus) สั ต ว์ ที่ มี ค วามชุ ก ชุ ม
รองลงมาอยู่ในจาพวกสัตว์เลื้อยคลาน 2 ชนิด ได้แก่ จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) และ
จิ้ งจกหางเรี ย บ (Hemidactylus garnotii) สั ตว์เลี้ ยงลู กด้ว ยนม 2 ชนิด ได้แก่ หนูท้องขาว (Rattus
rattus) และหนู พุกใหญ่ (Bandicota indica) และสั ตว์ส ะเทินน้าสะเทินบก 1 ชนิด คือ คางคกบ้ า น
(Duttaphrynus melanostictus)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สัตว์ที่มีระดับความชุกชุมน้อย มีทั้งหมด 31 ชนิด จัดเป็นนก 17 ชนิด
เช่น นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) นกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus) นกอีแพรดแถบอกดา
(Rhipidura javanica) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia
inornata) และนกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) เป็นต้น สัตว์ที่มีความชุกชุมรองลงมาอยู่ในจาพวก
สัตว์เลื้อยคลาน 8 ชนิด เช่น กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata)
งูสิงบ้าน (Ptyas korros) และงูลายสอธรรมดา (Xenochrophis flavipunctatus) เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 3 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) หนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) และ
ค้างคาวลูกหนูบ้าน (Pipistrellus javanicus) และสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก 3 ชนิด ได้แก่ อึ่งอ่างบ้าน
(Kaloula pulchra) เขี ย ดทราย (Occidozyga martensii) และอึ่ ง ข้ า งด า (Microhyla heymonsi)
จากการสารวจสามารถสรุประดับความชุกชุมของสัตว์บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ดังตารางที่ 3.2-3
 บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
สัตว์ที่มีความชุกชุมมาก มีทั้งหมด 16 ชนิด สัตว์ที่สามารถพบเห็นได้
บ่อยในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของนก (Birds) มี 8 ชนิด เช่น นกเขาชวา (Geopelia
striata) นกพิราบป่า (Columba livia) นกกระจอกบ้าน (Passer montanus) นกยางควาย (Bubulcus
ibis) นกแอ่ น พง (Artamus fuscus) นกเอี้ ย งหงอน (Acridotheres grandis) และนกเอี้ ย งสาลิ ก า
(Acridotheres tristis) เป็ น ต้ น สั ต ว์ ที่ มี ค วามชุ ก ชุ ม รองลงมาอยู่ ใ นจ าพวกสั ต ว์ ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บก
(Amphibians) 3 ช นิ ด ได้ แ ก่ กบหนอง ( Fejervarya limnocharis) เขี ย ดทราย ( Occidozyga
martensii) และอึ่งน้าเต้า (Microhyla ornata) ส่วนสัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) 3 ชนิด ได้แก่ จิ้งจกหาง
หนาม (Hemidactylus frenatus) จิ้ ง จกหางเรี ย บ (Hemidactylus garnotii) และจิ้ ง จกหางแบน
(Cosymbotus platyurus) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) 2 ชนิด ได้แก่ หนูพุกใหญ่ (Bandicota
indica) และหนูท้องขาว (Rattus rattus)
สัตว์ที่มีความชุกชุมปานกลาง มีทั้งหมด 17 ชนิด โดยจาแนกเป็นนก
8 ชนิ ด เช่ น นกกระแตแต้ แ ว้ ด (Vanellus indicus)นกยางกรอกพั น ธุ์ จี น (Ardeola bacchus)
นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus) นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier) และนกปรอดสวน
(Pycnonotus blanfordi) เป็นต้น สัตว์ที่มีความชุกชุมรองลงมาอยู่ในจาพวกสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
4 ชนิด เช่น คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) อึ่งลายเลอะ (Microhyla butleri) อึ่งอ่าง
บ้าน (Kaloula pulchra) และอึ่งข้างดา (Microhyla heymonsi) และสัตว์เลื้อยคลาน 4 ชนิด คือ งูเห่า
(Naja kaouthia) จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata) จิ้งเหลนหลากลาย (Eutropis macularia)
และกิ้ ง ก่ า หั ว แดง (Calotes versicolor) และสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม 1 ชนิ ด คื อ หนู ห ริ่ ง บ้ า น (Mus
musculus)
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สัตว์ที่มีระดับความชุกชุมน้อย มีทั้งหมด 42 ชนิด จัดเป็นนก 27 ชนิด
เช่น นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกเค้าโมง (Glaucidium cuculoides) นกยางเปีย (Egretta
garzetta) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) นกตีทอง (Megalaima haemacephala)
นกกาเหว่ า (Eudynamys scolopacea) นกปากห่ า ง (Anastomus oscitans) นกอี เ สื อ สี น้ าตาล
(Lanius cristatus) นกกระจิ บ ธรรมดา ( Orthotomus sutorius) นกจาบฝนปี ก แดง ( Mirafra
erythrocephala) และนกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) เป็นต้น สัตว์ที่มีความชุกชุมรองลงมาอยู่ใน
จาพวกสัตว์เลื้อยคลาน 8 ชนิด เช่น กิ้งก่าหัวสีฟ้า (Calotes mystaceus) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko)
เ หี้ ย ( Varanus salvator) งู สิ ง บ้ า น ( Ptyas korros) แ ล ะ งู ล า ย ส อ ธ ร ร ม ด า ( Xenochrophis
flavipunctatus) เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4 ชนิด ได้แก่ กระจ้อน (Menetes berdmorei) กระรอก
หลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระแตเหนื อ (Tupaia belangeri) และค้ า งคาวลู ก หนู บ้ า น
(Pipistrellus javanicus) และสั ต ว์ ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บก 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ ปาดบ้ า น (Polypedates
leucomystax) กบบั ว (Hylarana erythraea) และกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) จากการ
สารวจสามารถสรุประดับความชุกชุมของสัตว์บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ดังตารางที่ 3.2-3
4) สถานภาพของสัตว์ป่า
สถานภาพของสั ต ว์ ป่ า ที่ พ บจากการส ารวจสามารถจ าแนกออกเป็ น
3 สถานภาพ คือ สถานภาพตามกฎหมายตามพระราชบั ญญั ติส งวนและคุ้ ม ครองสั ตว์ป่ า พ.ศ.2562
สถานภาพทางด้านอนุรักษ์โดยพิจารณาจากระดับการลดลงของจานวนประชากรเนื่องจากการถูกคุกคาม
โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาของ International Union Conservation of Nature; IUCN (2021) และ
การจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สผ. (ONEP, 2560) โดยไม่พบว่ามีสัตว์ป่าชนิดใดที่พบเห็นจากการสารวจเป็นสัตว์ป่า
ที่ถูกระบุให้เป็นสัตว์ป่าสงวน มีรายละเอียดดังนี้
 บริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
สถานภาพตามกฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2562 สัตว์ป่าใน 4 กลุ่มหลักที่พบในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ สามารถจาแนกสัตว์ที่ถูกจัดเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครองทั้งสิ้น 28 ชนิด จาแนกเป็นนก 23 ชนิด ซึ่งนกเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วได้รับการคุ้มครองไว้
เพื่อความสวยงามตามธรรมชาติหรือในบางชนิดเป็นนกที่ช่วยกาจัดศัตรูทางการเกษตร เช่น นกเอี้ยง
สาลิกา (Acridotheres tristis) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกอีแพรดแถบอกดา (Rhipidura
javanica) นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) นกยางควาย (Bubulcus ibis) นกกางเขนบ้ า น
(Copsychus saularis) และนกแอ่ น พง (Artamus fuscus) เป็ น ต้ น สั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลาน 3 ชนิ ด ได้ แ ก่
งูสิงบ้าน (Ptyas korros) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) และเหี้ย (Varanus salvator) และสัตว์
เลี้ ย งลู กด้ว ยนม 2 ชนิ ด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) และค้างคาวลู กหนูบ้าน
(Pipistrellus javanicus) ส่วนสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ที่สารวจพบบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ยังไม่ได้
รับการคุ้มครองโดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ สถานภาพของสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
รายละเอียดสรุปได้ ดังตารางที่ 3.2-4
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ตารางที่ 3.2-4
สถานภาพอนุรักษ์ และสถานภาพตามกฎหมายของสัตว์ป่าที่สารวจพบบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
ประเภท
นก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
รวม
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ :

ที่มา :

CR
0

สถานภาพอนุรักษ์ (ชนิด)
สผ. (ONEP)
IUCN
EN VU NT LC CR EN VU NT
- 26 5
- 10 6
0
0
0 47 0
0
0
0
47
47

LC
27
5
9
6
47

สถานภาพตาม
กฎหมาย (PR)
(ชนิด)
23
2
3
0
28

สถานภาพตามกฎหมาย (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า, 2562)
PR : Protected Animal สัตว์ป่าคุ้มครอง, RE : Reserved Animal สัตว์ป่าสงวน
- : Non-Protected Animal สัตว์ป่าไม่คุ้มครอง หรือสัตว์ป่านอกบัญชีคุ้มครอง
สถานภาพอนุรักษ์ (Red Data of Thailand, โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
CR : Critically Endangered Species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
EN : Endangered Species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์
VU : Vulnerable Species สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานสภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
NT : Near Threatened สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม
LC : Least Concern (สัตว์ป่ากลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด)
สถานภาพอนุรักษ์ของ International Union Conservation of Nature; IUCN (2021)
CR : Critically Endangered Species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
EN : Endangered Species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์
VU : Vulnerable Species สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานสภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
NT : Near Threatened สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม
LC : Least Concern (สัตว์ป่ากลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด)
สารวจโดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สถานภาพทางด้ า นอนุ รั ก ษ์ โ ดยพิ จ ารณาจากระดั บ การลดลงของ
จานวนประชากรเนื่องจากการถูกคุกคามโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาของ International Union
Conservation of Nature; IUCN (2021) จากการตรวจสอบสถานภาพของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่แนว
ท่อส่ งก๊าซฯ และพื้น ที่ใกล้ เ คีย ง ไม่พบสั ตว์ที่ได้ รับ การขึ้น ทะเบี ยนชนิด พันธุ์ ที่ ถู กคุ ก คามของ IUCN.
เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบได้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่าส่วนใหญ่
จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC) จานวน 47 ชนิด สถานภาพของสัตว์ป่าที่พบ
ในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รายละเอียดสรุปได้ ดังตารางที่ 3.2-4
สถานภาพสัตว์ที่ได้ขึ้นตามทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ
ประเทศไทยในกลุ่ ม สั ต ว์ มี ก ระดู ก สั น หลั ง (Thailand Red Data: Vertebrates) โดยส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) (ONEP, 2560) จากการตรวจสอบ
สถานภาพของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบสัต ว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
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ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ สผ. เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบได้โดยทั่วไปในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
จากการตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่าส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC)
จานวน 47 ชนิดสถานภาพของสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ รายละเอียดสรุปได้ ดังตารางที่ 3.2-4
สาหรับบัญชีรายชื่อสัตว์ป่า ดังแสดงในภาคผนวก 3ช
 บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
สถานภาพตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่ า พ.ศ. 2562 สั ตว์ป่ าใน 4 กลุ่ มหลั กที่พ บในพื้น ที่ ศึ กษา สามารถจาแนกสั ตว์ ที่ ถู กจั ดเป็นสั ต ว์ ป่ า
คุ้มครองทั้งสิ้น 46 ชนิด จาแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus
finlaysonii) และค้างคาวลูกหนูบ้าน (Pipistrellus javanicus) นก 39 ชนิด ซึ่งนกเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้ว
ได้รับการคุ้มครองไว้เพื่อความสวยงามตามธรรมชาติหรือในบางชนิดเป็นนกที่ช่วยกาจัดศัตรูทางการ
เกษตร เช่ น นกกระจิ บ ธรรมดา (Orthotomus sutorius) นกจาบคาเล็ ก (Merops orientalis)
นกปากห่ าง (Anastomus oscitans) นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres
grandis) นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata) นกนางแอ่น
บ้ าน (Hirundo rustica) นกปรอดหน้ านวล (Pycnonotus goiavier) และนกเด้าดินทุ่งเล็ ก (Anthus
rufulus) เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน 5 ชนิด เช่น กิ้งก่าหัวสีฟ้า (Calotes mystaceus) งูสิงบ้าน (Ptyas
korros) และเหี้ย (Varanus salvator) เป็นต้น ส่วนสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกทั้ง 10 ชนิด ที่สารวจพบ
ยังไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ สถานภาพของสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ศึกษา
ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ รายละเอียดสรุปได้ดงั ตารางที่ 3.2-5
สถานภาพทางด้ า นอนุ รั ก ษ์ โ ดยพิ จ ารณาจากระดั บ การลดลงของ
จานวนประชากรเนื่องจากการถูกคุกคามโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาของ International Union
Conservation of Nature; IUCN (2021) จากการตรวจสอบสถานภาพของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษา
และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ IUCN. เนื่องจากเป็นสัตว์
ป่าที่สามารถพบได้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่าส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มที่
เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC) จานวน 74 ชนิด สถานภาพของสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ศึกษาใน
รัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ รายละเอียดสรุปได้ ดังตารางที่ 3.2-5
สถานภาพสัตว์ที่ได้ขึ้นตามทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ
ประเทศไทยในกลุ่ ม สั ต ว์ มี ก ระดู ก สั น หลั ง (Thailand Red Data: Vertebrates) โดยส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) (ONEP, 2560) จากการตรวจสอบ
สถานภาพของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนชนิดพันธุ์
ที่ถูกคุกคามของ สผ. เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบได้โดยทั่วไปในประเทศไทย อย่างไรก็ตามจากการ
ตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่าส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC) จานวน
74 ชนิ ด สถานภาพของสั ต ว์ ป่ า ที่ พ บในพื้ น ที่ ศึ ก ษาในรั ศ มี 500 เมตรจากกึ่ ง กลางแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ
รายละเอียดสรุปได้ ดังตารางที่ 3.2-5 สาหรับบัญชีรายชื่อสัตว์ป่า ดังแสดงในภาคผนวก 3ช
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ตารางที่ 3.2-5
สถานภาพอนุรักษ์ และสถานภาพตามกฎหมายของสัตว์ป่าที่สารวจพบบริเวณพื้นที่ศึกษา
ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
ประเภท
นก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
รวม
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ :

ที่มา :

CR
0

สถานภาพอนุรักษ์ (ชนิด)
สผ. (ONEP)
IUCN
EN VU NT LC CR EN VU NT
- 42 7
- 15 - 10 0
0
0 74 0
0
0
0
74
74

LC
43
7
14
10
74

สถานภาพตาม
กฎหมาย (PR)
(ชนิด)
39
2
5
0
46

สถานภาพตามกฎหมาย (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า, 2562)
PR : Protected Animal สัตว์ป่าคุ้มครอง, RE : Reserved Animal สัตว์ป่าสงวน
- : Non-Protected Animal สัตว์ป่าไม่คุ้มครอง หรือสัตว์ป่านอกบัญชีคุ้มครอง
สถานภาพอนุรักษ์ (Red Data of Thailand, โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
CR : Critically Endangered Species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
EN : Endangered Species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์
VU : Vulnerable Species สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานสภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
NT : Near Threatened สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม
LC : Least Concern (สัตว์ป่ากลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด)
สถานภาพอนุรักษ์ของ International Union Conservation of Nature; IUCN (2021)
CR : Critically Endangered Species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
EN : Endangered Species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์
VU : Vulnerable Species สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานสภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
NT : Near Threatened สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม
LC : Least Concern (สัตว์ป่ากลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด)
สารวจโดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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3.2.2

ทรัพยากรชีวภาพในน้า
(1) คานา
กิ จ กรรมของโครงการฯ อาจมี ผ ลกระทบทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ ความชุ ก ชุ ม และ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้า โดยเฉพาะในระยะก่อสร้าง ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันของระบบนิเวศวิทยาทางน้า เพื่อนาไปประเมินผลกระทบและกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมมากที่สุด
(2) วิธีการศึกษา
(2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของปลาที่พบในคลองมาบใหญ่ จากรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564
(2.2) การเก็บตัวอย่างภาคสนาม
ดาเนินการเก็บตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพในน้า ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ และสัตว์หน้าดิน จานวน 1 จุด บริเวณคลองมาบใหญ่ ก่อนถึงถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 โดย
ดาเนินการเก็บตัว อย่ างเมื่อวัน ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ดังภาพที่ 3.2-4) ซึ่งวิธีในการเก็บตัว อย่าง
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน มีรายละเอียด ดังนี้

การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน

การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

ภาพที่ 3.2-4 : การเก็บตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพในน้า บริเวณคลองมาบใหญ่
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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(2.1) การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช
ท าการเก็ บ ตั ว อย่ า งแพลงก์ ต อนพื ช โดยใช้ ถั งหรื อกระบอกน้ าตั กน้ าจากผิ ว น้ า
ที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร จานวน 20 ลิตร เทลงในถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 16 ไมครอน จากนั้น
น าตัว อย่ างที่ร วบรวมได้ดองเก็บ รั กษาในขวดเก็บตัวอย่างด้วยน้ายาฟอร์มาลิ นเข้ มข้น 5% นากลั บไป
วิเคราะห์ชนิดและตรวจนับปริมาณที่ห้องปฏิบัติการ
(2.2) การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์
ทาการเก็บ ตัว อย่ างแพลงก์ต อนสั ตว์ โดยใช้ ถั งหรื อกระบอกน้าตั กน้าจากผิ ว น้ า
ที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร จานวน 20 ลิตร เทลงในถุงแพลงก์ตอนสัตว์ ที่มีขนาดตา 60 ไมครอน
จากนั้นนาตัวอย่างที่รวบรวมได้ดองเก็บรักษาในขวดเก็บตัวอย่างด้วยน้ายาฟอร์มาลินเข้มข้น 5% นากลับไป
วิเคราะห์ชนิดและตรวจนับปริมาณทีห่ ้องปฏิบัติการต่อไป
โดยความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงตอนสัตว์จะรายงานเป็น เซลล์ต่อ
ลูกบาศก์เมตร และการวิเคราะห์ชนิดอ้างอิงจากเอกสารของลัดดา วงศ์รัตน์ (2542), ลัดดา วงศ์รัตน์ (2543),
Smith (1950), Mizuno (1969), Carr and Whitton (1973) และ Bold and Wynne (1978) ภายหลัง
จากดาเนินการวิเคราะห์ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนเรียบร้อยแล้ว จะประเมินความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Species Diversity Index) โดยใช้สมการดังนี้
s

( ni / n) ln ( ni / n) (Shannon and Weaver, 1963)
H =  i
1

เมื่อ H
s
n
ni

=
=
=
=

ดัชนีความหลากหลาย
จานวนชนิดของแพลงก์ตอน
จานวนแพลงก์ตอนทั้งหมด
จานวนแพลงก์ตอนแต่ละชนิด

ความหลากหลายทางชีว ภาพที่ได้ จะบ่งชี้ถึงคุณภาพน้าได้ตามมาตรฐานต่อไปนี้
(Wilhm and Dorris, 1968)
H <1.0
คุณภาพน้าต่า ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้า
1.0 < H< 3.0 คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สิ่งมีชีวิตในน้าพออาศัยอยู่ได้
H >3.0
คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก เหมาะสมต่อการดารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตในน้า
(2.3) การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน
โดยใช้ Ekman Dredge จุดละ 2 ครั้ง นาตัวอย่างที่ได้ใส่ตะแกรงร่อนที่มีขนาดตา
500 ไมครอน เลือกเศษวัสดุที่ไม่ต้องการทิ้ง แยกเก็บส่วนที่ร่อนได้ใส่ขวดเก็บตัวอย่าง ดองรักษาด้วยน้ายา
ฟอร์มาลินเข้มข้น 5% แล้วนากลับไปเลือกแยกวิเคราะห์ชนิด และนับจานวนที่ห้องปฏิบัติการ
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ในส่วนของการวิเคราะห์ชนิดสัตว์หน้าดินจะอ้างอิงจากเอกสารของประจวบ หลาอุบล
(2525), สุ ภ าวดี จุ ล ละศร (2525), เสาวภา อั ง ศุ ภ านิ ช (2528), Brinkhurst (1971), Brandt (1974),
Merritt and Cummins (1984) และ Williams and Felmate (1992)
(3) ผลการศึกษา
(3.1 ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ในส่วนของข้อมูลปลาที่พบในคลองมาบใหญ่ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิการเก็บตัวอย่าง
ประกอบการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งผลจาการเก็บตัวอย่างปลาเมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2562 พบว่า บริเวณคลองมาบใหญ่พบปลาจานวน 3 วงศ์ 3 ชนิด รวม 15 ตัว น้าหนักรวม
26 กรั ม มีขนาดความยาวตั้งแต่ 3.5-7.5 เซนติเมตร ชนิดปลาที่สุ่มจับได้มากที่ สุ ด คือ ปลาซิวควาย
(จานวน 8 ตัว) รองลงมาคือ ปลาเข็ม (จานวน 5 ตัว) และปลากริมควาย/ปลากริมข้างลาย (จานวน 2 ตัว)
รายละเอียดดังตารางที่ 3.2-6
ตารางที่ 3.2-6
ชนิดและจานวนปลาที่สุ่มจับได้บริเวณคลองมาบใหญ่วันที่ 22 ธันวาคม 2562
วงศ์

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อไทย

Family Cyprinidae
Family Osphronemidae

Rasvora paviana
Trichopsis vittata

Family Zenarchopteridae
3 วงศ์

Demogenys Sp.
3 สกุล 3 ชนิด

ซิวควาย
กริมควาย
กริมข้างลาย
เข็ม
-

จานวน
(ตัว)
8
2

ช่วงความ
ยาว (ซม.)
4.0-7.5
3.5-4.5

น้าหนัก
(กรัม)
24
1

5
15

4.2-4.8
-

1
26

หมายเหตุ : ปริมาณปลาต่อพื้นที่ (Standing Crop) = 0.416 กิโลกรัมต่อไร่
ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1), พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(3.2) ผลการเก็บตัวอย่าง
จากผลวิเคราะห์ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
รวมทั้ง การสัตว์หน้าดิน ในคลองมาบใหญ่ใกล้แนววางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่มีการเก็บตัวอย่างเมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในตารางที่ 3.2-7 และตารางที่ 3.2-8 (ผลการวิเคราะห์แสดงดังภาคผนวก 3ซ)
สรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 3.2-7
ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชที่สารวจพบบริเวณคลองมาบใหญ่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ชนิดแพลงก์ตอน
แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)
Division Chlorophyta
Class Chlorophyceae
Order Ulotrichales
Family Ulotrichaceae
Geminella pulchra
Geminella sp.
Class Euglenophyceae
Order Euglenales
Family Euglenaceae
Euglena acus
Division Chromophyta
Class Bacillariopyceae
Order Bacillariales
Suborder Fragilaeriineae
Family Fragilariaceae
Fragilaria capucina
Suborder Bacillariineae
Family Eunotiaceae
Navicula sp.
Pinnularia acuminata
ชนิดแพลงก์ตอนพืช (ชนิด)
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช
ดัชนีความสม่าเสมอแพลงก์ตอนพืช

ปริมาณแพลงก์ตอน (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)

132,000
66,000

33,000

1,523,000

33,000
1,423,000
6
3,210,000
1.0196
0.5691

ที่มา : การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้า โดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วิเคราะห์ผลโดยสถานีวิจยั ประมงศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตารางที่ 3.2-8
ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ที่สารวจพบบริเวณคลองมาบใหญ่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ชนิดแพลงก์ตอน
แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)
Phylum Arthropoda
Class Crustacea
Subclass Copepoda
Copepod nauplii
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ (ชนิด)
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์
ดัชนีความสม่าเสมอแพลงก์ตอนสัตว์
ที่มา :

ปริมาณแพลงก์ตอน (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)

66,000
1
66,000
0.0000
-

การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้า โดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วิเคราะห์ผลโดยสถานีวิจัยประมงศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แพลงก์ต อนพืช : พบทั้งหมด 2 ดิวิชั่น ได้แก่ ดิวิชั่น Chlorophyta และดิวิชั่น
Chromophyta จานวน 3 คลาส ได้แก่ คลาส Chlorophyceae (สาหร่ายสีเขียว) คลาส Euglenophyceae
(ยูกลีนอยด์) และคลาส Bacillariopyceae (ไดอะตอม) มีจานวนรวม 6 ชนิด โดยพบว่าแพลงก์ตอนพืช
ชนิ ดเด่นของบริ เวณนี้ ได้แก่ Fragilaria capucina พบความหนาแน่น เท่ากับ 1,523,000 หน่ว ยต่ อ
ลูกบาศก์เมตร รองลงมา ได้แก่ Pinnularia acuminata พบความหนาแน่น เท่ากับ 1,423,000 หน่วยต่อ
ลูกบาศก์เมตร โดยมีดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชเท่ากับ 1.0196 บ่งชี้ว่า คุณภาพน้าอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ สิ่งมีชีวิตในน้าพออาศัยอยู่ได้

แพลงก์ ต อนสั ต ว์ : พบทั้ ง หมด 1 ชนิ ด ได้ แ ก่ Copepod nauplii อยู่ ใ นไฟลั ม
Arthropoda คลาส Crustacea มีความหนาแน่นเท่ากับ 66,000 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร

สัตว์หน้าดิน : ไม่พบสัตว์หน้าดินในบริเวณที่ทาการเก็บตัวอย่าง
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3.3

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.3.1

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(1) คานา
การศึกษาถึงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ในปัจจุบัน สามารถนามาใช้
เป็ น ข้อมูล พื้น ฐานสาหรั บ คาดการณ์ถึงการเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ซึ่ งอาจมีผล
มาจากการพัฒนาโครงการฯ พร้อมทั้งสามารถกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นได้
(2) วิธีการศึกษา
(2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ลาดับชุดที่ L7018 ระวางที่ 5234IV
ของกรมแผนที่ทหาร ปี พ.ศ. 2541
 แผนที่ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย มจาก www.google.earth.com (Google Earth Pro
version 7.1.5.1557)
 ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2543
(2.2) การสารวจภาคสนาม
ดาเนิ น การส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณพื้นที่ ศึก ษารัศ มี 500 เมตรจาก
กึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน และจัดทาแผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลประเภทและขนาดของพื้นที่ในแต่ละรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
(3) ผลการศึกษา
(3.1) ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 พบว่า โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่
การใช้ประโยชน์ประเภท รม.-45 (สีส้มอ่อนมีจุดสีขาว) ดังรูปที่ 3.3-1 ที่กาหนดไว้ให้เป็นที่ดินประเภท
รองรับการพัฒนาเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัว ของการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้ อ มที่ดี
บริเวณชานเมือง มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 10 ที่ดินประเภท รม. เป็นที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง ให้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอื่น
นอกจากข้อห้าม ดังต่อไปนี้
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รูปที่ 3.3-1 : ที่ตั้งโครงการฯ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ พ.ศ.2562
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(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ใช่
โรงงานลาดับที่ 106
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจาหน่าย
(3) คลั งก๊าซปิ โ ตรเลี ยมเหลวตามกฎหมายว่าด้ ว ยการควบคุ ม น้ามัน เชื้ อ เพลิ ง
เพื่อการจาหน่าย
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(5) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบ
กิจการโรงงานหรือคลังสินค้า ให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าบางปะกง แม่น้าประแสร์
คลองสียัด คลองระบม คลองท่าลาด คลองหลวง และคลองใหญ่ ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า ให้มีระยะห่าง
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองนครเนื่องเขต คลองแสนแสบ คลองโพล้ คลองประเวศบุรีรมย์
คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองพานทอง คลองสาโรง และคลองหินลอย ไม่น้อยกว่า 50 เมตร
ดั งนั้ น การพั ฒนาโครงการฯ จึ งไม่ ขั ดแย้ งกั บข้ อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
(3.2) ผลการสารวจภาคสนาม
จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศประกอบกับแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่แสดง
เขตอาเภอ และเทศบาลตาบล เพื่อจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ตามระบบการจาแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบกับผลการสารวจรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ที่มีเนื้อที่ประมาณ 1,145.42 ไร่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.
2564 สามารถแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อื่นๆ รายละเอียดการใช้ที่ดินดังตารางที่ 3.3-1 รูปที่ 3.3-2 และภาพที่ 3.3-1
ซึง่ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
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ตารางที่ 3.3-1
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ รัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อ
ประเภทการใช้ที่ดิน
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)
U1 = สถานประกอบการ
U2 = ที่อยู่อาศัย
U7 = โรงงานอุตสาหกรรม
T = พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
รวมพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)
พื้นที่เกษตรกรรม (A)
A2 = พืชไร่
A3 = ไม้ยืนต้น
A4 = ไม้ผล
A5 = พืชผักสวนครัว
รวมพื้นที่เกษตรกรรม (A)
พื้นที่อื่นๆ (M M1 R Rail และ W)
M = พื้นที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
R = พื้นที่ถนน
W = พื้นที่แหล่งน้า
รวมพื้นที่อื่นๆ (M M1 R Rail และ W)
รวมพื้นที่ทั้งหมด

ขนาดพื้นที่ / สัดส่วนเทียบกับพืน้ ที่ศึกษาทั้งหมด
พื้นที่ (ไร่)
สัดส่วน (%)
10.97
140.20
198.17
33.81
383.15

0.96
12.24
17.30
2.95
33.45

185.78
323.97
46.64
1.26
557.65

16.22
28.28
4.07
0.11
48.69

139.51
17.33
47.78

12.18
1.51
4.17

204.62
1,145.42

17.86
100.00

ที่มา : ข้อมูลจากการสารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร, พ.ศ. 2541

สัญลักษณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
T = พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
U1 = สถานประกอบการ
U2 = ที่อยู่อาศัย
U7 = อุตสาหกรรม
A2 = พืชไร่
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ

A3 = ไม้ยืนต้น
A4 = ไม้ผล
A5 = พืชผักสวนครัว
M = พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
R = ถนน
W = แหล่งน้า

รูปที่ 3.3-2 : การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

พื้นที่อุตสาหกรรม

สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.
พื้นชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)

พื้นที่อุตสาหกรรม

ภาพที่ 3.3-1 : ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

พืชไร่ (มันสาปะหลัง)

ไม้ยืนต้น (ยางพารา)

ไม้ผล (ทุเรียนและกล้วย)

พืชผักสวนครัว (ตะไคร้และพริก)
พื้นที่เกษตรกรรม (A)

พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

แหล่งน้า (คลองมาบใหญ่)

แหล่งน้า (คลองหนองหว้า)

ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
พื้นที่อื่นๆ (M R และ W)

ภาพที่ 3.3-1 : ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ (ต่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1) พื้น ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีพื้นที่ประมาณ 383.15 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
33.45 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน โดยมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังนี้
- สถานประกอบการ (U1) มีพื้นที่น้อยที่สุดของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)
มีพื้นที่ประมาณ 10.97 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สถานประกอบการ
ร้านค้า และบริษัทเอกชน
- ที่อยู่อาศัย (U2) มีพื้นที่ประมาณ 140.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.24 ของพื้นที่ศึกษา
โดยชุมชนที่พบคือ ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
- โรงงานอุตสาหกรรม (U7) มีพื้นที่มากที่สุดของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
มีพื้นที่ประมาณ 198.17 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.30 ของพื้นที่ศึกษา
- พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (T) มีพื้นที่ประมาณ 33.81 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
2.95 ของพื้นที่ศึกษา
2) พื้ น ที่ เ กษตรกรรม (A) มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 557.65 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.69
ของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล และพืชผักสวนครัว ดังนี้
- พืชไร่ (A2) มีพื้นที่ประมาณ 185.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.22 ของพื้นที่ศึกษา
พืชทีป่ ลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ มันสาปะหลัง
- ไม้ ยื น ต้ น (A3) มี พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด ของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมมี พื้ น ที่ ป ระมาณ
323.97 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของพื้นที่ศึกษา ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ ยางพารา และยูคาลิปตัส เป็นต้น
- ไม้ผล (A4) มีพื้นที่ประมาณ 46.64 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.07 ของพื้นที่ศึกษา
ไม้ผลที่พบ ได้แก่ กล้วย ทุเรียน ขนุน เป็นต้น
- พืชผักสวนครัว (A5) มีพื้นที่น้อยที่สุดของพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ
1.26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของพื้นที่ศึกษา ส่วนมากปลูกเป็นแปลงขนาดเล็ก เช่น ตะไคร้ และพริก เป็นต้น
3) พื้น ที่อื่น ๆ ประกอบด้ว ย พื้นที่ยังไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ ถนน และแหล่ งน้า มีพื้นที่
ประมาณ 204.62 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของพื้นที่ศึกษา ดังนี้
- พื้นที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ (M) มีพื้นที่ประมาณ 139.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
12.18 ของพื้นที่ศึกษา
- ถนน (R) มีพื้นที่ประมาณ 17.33 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของพื้นที่ศึกษา
เป็นพืน้ ที่ของถนนระดับท้องถิ่น เช่น ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) เป็นต้น
- แหล่งน้า (W) มีพื้นที่ประมาณ 47.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของพื้นที่ศึกษา
แหล่งน้าที่พบในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย คลองมาบใหญ่ คลองหนองหว้า และคลองกระเฉท
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3.3.2

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

3.3.2.1

การใช้น้า
(1) คานา
การพัฒนาโครงการฯ อาจจะก่อให้เกิดการรบกวน หรือส่งผลกระทบต่อการใช้น้าของ
ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การศึกษาสภาพการใช้น้าในปัจจุบันจะเป็นการศึกษาถึงแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค ความพอเพียงของการให้บริการของภาครัฐและแผนการให้บริการของภาครัฐและท้องถิ่น
เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็น ข้อมูล พื้นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และกาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลการใช้น้าของประชาชนในพื้นที่ จากเอกสารหรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น การประปาส่วนภูมิภาค และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
เป็นต้น
(3) ผลการศึกษา
การจัดสรรน้าใช้ในพื้นที่จังหวัดระยองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดสรรน้าใน
ภาคเกษตรกรรมผ่ า นระบบคลองชลประทาน และ 2) การจั ด สรรน้ าให้ บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นา
ทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) (East Water) โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง
การพัฒนาแหล่งน้าดิบและก่อสร้างอ่างเก็บน้าต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกรมชลประทานและ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ก่ อสร้างและพัฒนาท่อส่งน้า ส่วนการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้าจะ
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท East Water ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการประปาส่วนภูมิภาค
(กปภ.) มีรายละเอียดการใช้น้าแต่ละประเภท ดังนี้
1) การใช้น้าของชุมชน แหล่งน้าใช้ในการอุปโภคของชุมชนส่วนใหญ่จะใช้น้าประปา
รองลงมาใช้น้าจากบ่อตื้น และบ่อบาดาล ตามลาดับ ส่วนแหล่งน้าใช้เพื่ อการบริโภคส่วนใหญ่จะซื้อน้าดื่ม
บรรจุถัง
สาหรับน้าประปาที่ใช้ในการอุปโภคของประชาชนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
- ประปาหมู่บ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งต้นเลียบ ปัจจุบันมีความสามารถในการ
ผลิตน้าประปา 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณการใช้น้าเฉลี่ย 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และมีจานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประมาณ 300-400 ครัวเรือน โดยแหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปาหมู่บ้าน
คือ น้าจากหนองมาบข่า และน้าดิบจากบริษัท East Water ที่ส่งผ่านระบบท่อมาผลิตเป็นน้าประปาส่งจ่าย
ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
- ประปาส่วนภู มิภ าค บริเวณพื้นที่ ตาบลมาบข่า อยู่ในพื้นที่ความรับผิ ด ชอบ
ของการประปาส่ ว นภูมิภ าคสาขาระยอง ที่ให้ บริการประชาชนในหมู่ ที่ 2 4 5 และ 6 ซึ่งจากข้ อ มู ล
ณ เดือนกุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2564 พบว่า มีจานวนผู้ ใช้น้าทั้งหมด 80,456 ราย มีกาลั งการผลิ ตใช้งาน
69,607 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้าที่ผลิตได้ 1,896,742 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปริมาณน้าผลิตจ่าย
1,878,942 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และมีปริมาณน้าจาหน่าย 1,519,352 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
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2) การใช้น้าภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะรับน้าจากบริษัท East Water ส่งมาตาม
ระบบท่อ ซึ่งแหล่งน้าดิบที่นามาใช้ผลิตน้าใช้ของบริษัท East Water รับมาจากอ่างเก็บน้าดอกกราย และ
อ่ างเก็ บน้ าหนองปลาไหลเป็ นหลั ก ซึ่ งจากข้ อมู ลปริ มาณน้ ากั กเก็ บในอ่ างเก็ บน้ า จากกรมชลประทาน
พ.ศ. 2561 พบว่า อ่างเก็บน้ าดอกกรายมี ปริ มาณน้าเก็ บกั ก ประมาณ 163.75 ล้ านลู กบาศก์เมตร และ
อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล มีปริมาณน้าเก็บกัก ประมาณ 79.41 ล้านลูกบาศก์เมตร
3.3.2.2

การเกษตร ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(1) คานา
ในการพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกรในพื้นที่ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการศึกษาและประเมินผลกระทบจากการดาเนินโครงการฯ ในที่นี้จึงต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้าในพื้นที่ศึกษาปัจจุบัน เพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมู ล ทุ ติ ย ภูมิ จ ากส านั กงานเกษตรจั งหวัด ระยอง กรมส่ ง เสริม การเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(3) ผลการศึกษา
ลั กษณะการประกอบอาชี พ เกษตรกรรมในเขตเทศบาลต าบลมาบข่ า พัฒ นาจะเป็ น
ครอบครัวเกษตรขนาดกลาง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะกับการทาการเกษตร โดยมีพื้นที่เกษตรกรรม
ประมาณ 9,946 ไร่ โดยพืชเศรษฐกิจทีม่ ีการเพาะปลูก ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด สับปะรด และ
มันสาปะหลัง เป็นต้น
สาหรับในพื้นที่ศึกษาพบพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 557.65 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.69
ของพื้นที่ศึกษา พืชที่ทาการเพาะปลูกคือ พืชสวนและพืชไร่ เช่น ยางพารา และมันสาปะหลัง เป็นต้น
โดยไม่พบพื้นที่ทาปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่ศึกษา
3.3.2.3

การระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
(1) คานา
การศึกษาการระบายน้าบริเวณพื้นที่โ ครงการฯ และบริเวณพื้นที่ใกล้ เคียงในสภาพ
ปัจจุบันเป็นสิ่งสาคัญที่นามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบจากกิจกรรมในช่วง
ต่างๆ ของโครงการฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ โดยผลที่ได้จากการประเมิน
จะนามาใช้ในการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมต่อไป

SWS/ENV/P056234/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.1) Rev.01 (Final)

หน้า 3-97

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2) วิธีการศึกษา
(2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาพความลาดเท
และการระบายน้าของพื้นที่ในปัจจุบัน ปัญหาการระบายน้าในพื้นที่จากสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จั งหวัด ระยอง แผนที่พื้น ที่ เสี่ ยงต่อการเกิดน้าท่วมซ้าซาก ตามข้อมูล ของกลุ่ มป้องกันภัย
ธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2556) เป็นต้น
รวมทั้งข้อมูลระบบระบายน้าของโครงการฯ และการจัดการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผล
กระทบด้านการระบายน้าเมื่อมีการพัฒนาโครงการต่อไป
(2.2) การสารวจภาคสนาม
ทาการสารวจสภาพพื้นที่วางท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการ รวมทั้ง สอบถามปัญหาน้า
ท่วมขังในพื้นที่จากประชาชนและผู้นาชุมชนในพื้นที่ โดยมีการสารวจสภาพพื้นที่เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.
2564 สอบถามประชาชนโดยใช้แบบสอบถามเมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และสัมภาษณ์ผู้นา
ชุมชนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(3) ผลการศึกษา
การบริ ห ารจั ด การการระบายน้าบริเ วณพื้ น ที่ ศึ ก ษาจะคล้ า ยคลึ งกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ของ
ประเทศ กล่าวคือ ในเขตชุมชน หรือเทศบาลที่มีการพัฒนากันค่อนข้างหนาแน่นจะจัดสร้างระบบระบาย
น้าตลอดแนวถนน เพื่อรวบรวมน้าฝนลงแหล่งน้าสาธารณะหรือลาคลองต่างๆ สาหรั บพื้นที่ที่ไม่ใช่ชุมชน
หนาแน่นหรืออยู่นอกเขตเทศบาลมักอาศัยการระบายน้าตามธรรมชาติโดยไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก
จากพื้นที่สูงลงสู่ที่ต่าไปลงลาคลองต่างๆ สาหรับบริเวณพื้นที่โครงการฯ มีการระบบระบายน้าตามแนว
ถนนเพื่อรวบรวมน้าลงสู่คลองมาบใหญ่ต่อไป
เมื่อพิจารณาแนวเส้น ทางวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ พบว่า ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดน้าท่วมซ้าซากตามข้อมูลของกลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กองนโยบาย
และแผนการใช้ ที่ ดิ น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น (2556) (รู ป ที่ 3.3-3) ผนวกกั บ การสอบถามประธานชุมชน
บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเหตุการณ์น้าท่วมในช่วงที่ผ่านมา พบว่า
ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเรื่องน้าท่วม ยกเว้นในกรณีที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดน้าขัง
ที่รอการระบาย ในบริเวณพื้นที่แนวเส้ นทางวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ ไม่เคยเกิดน้าท่ว มขัง และ
เทศบาลมาบข่าพัฒนามีท่อระบายน้า และพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
สาหรับการสอบถามสภาพปัญหาด้านความเป็นอยู่โดยรวมจากประชาชนในพื้นที่โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
ปัญหาด้านการระบายน้า
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.3-3 : แผนที่พื้นที่น้าท่วมซ้าซากของประเทศไทย พ.ศ.2556
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3.3.2.4

การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย
(1) คานา
การก่อสร้างวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ จะมีกากของเสียเกิดขึ้น เช่น
ขยะมูลฝอย น้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว และกากของเสียอันตรายต่างๆ ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาถึงแหล่งกาเนิดของ
กากของเสียที่สาคัญ ปริมาณและการรวบรวมกากของเสีย รวมทั้งความสามารถในการรองรับและจัดการ
ของหน่ ว ยงานท้องถิ่น เพื่อน าข้อมูล ดังกล่ าวมาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และกาหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของเสียของพื้นที่ศึกษาจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่
เช่น แหล่งกาเนิดของกากของเสียที่สาคัญ ปริมาณของกากของเสีย การรวบรวมและกาจัดกากของเสีย
การควบคุมการกาจัดกากของเสีย รวมทั้งศักยภาพของการจัดการ เป็นต้น
(3) ผลการศึกษา
จากข้อมูลของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา พบว่า มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 13-15
ตันต่อวัน มีรถจัดเก็บมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 1 คัน และ 10 ลูกบาศก์เมตร
1 คัน (ที่มา : กองสุขาภิบาล เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา, 2564) โดยปัจจุบัน เทศบาลตาบลมาบข่า
พัฒนาได้มีการจ้าง บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จากัด รับไปกาจัดยังสถานที่กาจัดมูลฝอยแบบ
ครบวงจรจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตาบลน้าคอก อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาล
ตาบลมาบข่าพัฒนาประมาณ 7.9 กิโลเมตร ซึ่งสถานที่กาจัดมูลฝอยมีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ เริ่มกาจัดมูลฝอย
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 สามารถรองรับการกาจัดมูลฝอยได้ 20 ปี มีศักยภาพในการกาจัดมูลฝอย 200 ตันต่อวัน
ดาเนินการโดยวิธีการคัดแยกและฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะมีรถจัดเก็บมูลฝอยของ
ตนเองและมีการเช่ารถจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนาในการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่ของ
เทศบาลฯ
ส าหรั บ การสอบถามสภาพปั ญ หาด้ า นความเป็ น อยู่ โ ดยรวมของชุ ม ชน โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบว่า มีประชาชนบางส่วนได้รับ
ปัญหาด้านการจัดการของเสีย เช่น ไม่มีถังขยะ ไม่มีรถมาจัดเก็บขยะ เป็นต้น
3.3.3

การคมนาคมขนส่ง
(1) คานา
การก่ อ สร้ า งวางแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของโครงการฯ จะมี ก ารขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และ
เครื่องมือ สาหรับก่อสร้างโครงการฯ ตลอดจนการขนส่งคนงานเข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งบริเวณพื้นที่ โครงการฯ และพื้นที่โดยรอบได้ ดังนั้น จึงจาเป็นต้อง
ปริมาณและสภาพการคมนาคมขนส่งในปัจจุบัน เพื่อนาไปใช้ในการประเมินผลกระทบ และเสนอแนะ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมต่อไป
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2) วิธีการศึกษา
(2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
รวบรวมข้อมูลระบบการคมนาคมขนส่งที่มีอยู่ในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งความสามารถ
ในการรองรับปริมาณการจราจร และแผนการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งของพื้นที่ในอนาคต
(2.2) การสารวจภาคสนาม
ตรวจนับปริมาณการจราจรบริเวณถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่กระเฉท) ซึ่งเป็ น เส้ นทางหลักที่จะเข้าสู่พื้นที่ โ ครงการฯ โดยการบันทึกประเภทของยานพาหนะตาม
กรมทางหลวงและการสั ญจรตามทิศทางในแต่ล ะชั่ว โมง ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. จานวน 2 วัน
ต่อเนื่อง ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 ถึงวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ครอบคลุมวันหยุดและวันทาการ
เพื่อใช้เป็นตัวแทนของปริมาณจราจรในพื้นที่ก่อนมี โครงการฯ แล้วนาไปใช้ในการวิเคราะห์หาแนวโน้ม
ของการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประเมินสภาพการจราจร และความเพียงพอของถนนในการ
รองรับปริมาณการจราจรจากการพัฒนาโครงการฯ ต่อไป
(3) ผลการศึกษา
(3.1) ข้อมูลทุติยภูมิ
(ก) โครงข่ายคมนาคม
โครงการตั้งอยู่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริเวณพื้นที่
ศึกษาและบริเวณใกล้เคียงมีเส้นทางการคมนาคมที่สาคัญดังรูปที่ 3.3-4 มีรายละเอียด ดังนี้
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3191 (มาบตาพุ ด -แยกนิ ค มพัฒนา)
เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) บริเวณสามแยก ปตท. ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมือง
ระยอง จั ง หวั ด ระยอง มุ่ ง หน้ า ไปทางทิ ศ เหนื อ ไปยั ง อ่ า งเก็ บ น้ าหนองปลาไหล อ าเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง มีระยะทาง ประมาณ 28 กิโลเมตร อยู่ ในความรับผิดชอบของหมวดการทางระยองที่ 2
(มาบตาพุ ด ) และหมวดการทางปลวกแดง สภาพพื้ น ผิ ว การจราจรเป็ น แบบ Asphalt Concrete
มี 2-4 ช่องจราจร ไป-กลั บ โดยช่ว งรหว่างทางแยกจากทางหลวงหมายเลข 3 ถึงอาเภอนิคมพัฒ นา
เป็ น ถนน 4 ช่ อ งจราจร และช่ ว งระหว่ า งอ าเภอนิ ค มพั ฒ นา ถึ ง อ่ า งเก็ บ น้ าหนองปลาไหลเป็ น ถนน
2 ช่องทางจราจร
ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 36 (มาบข่า -ทับมา) เป็นถนนสายรอง
ที เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3191 (มาบตาพุ ด -แยกนิ ค มพั ฒ นา) ไปทางทิ ศ เหนื อ
เข้าสู่ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011 และไปทางทิศใต้
เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 มีขนาด 2-4 ช่องจราจร
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) เป็นถนนสาย
ย่ อยที่เชื่อมต่อได้ห ลายเส้ น ทาง ทั้งทางหลวงหมายเลข 3191 ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 36 และ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทางสวนกัน
ไม่มีเกาะกลางถนน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สัญลักษณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
รัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซของโครงการฯ
ขอบเขตอาเภอ
เส้นทางคมนาคมสายหลัก
เส้นทางคมนาคมสายรอง

รูปที่ 3.3-4 : เส้นทางการคมนาคมสายหลักบริเวณพื้นที่โครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3.2) ข้อมูลปฐมภูมิ
การดาเนินการตรวจนับปริมาณจราจรบริเวณเส้นทางการคมนาคมที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการตรวจนับจานวน 2 จุด โดยในการคานวณปริมาณจราจรคณะกรรมการวิจัย
และศึกษาการขนส่งและจราจรแห่งสหรัฐอเมริกา (United State of Transportation Research Board)
ได้ เ สนอให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงค่ า ปริ ม าณการจราจรจากจั ก รยานยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุ ก
ให้เป็นหน่วยเดียวกันกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล คือ 1 PCU (Passenger Car Unit)
รายละเอี ย ดการปรั บ เที ย บและสรุ ป ผลการปรั บ เที ย บปริ ม าณรถ (คั น ต่ อ วั น )
เป็นหน่วยเดียวกัน คือ PCU แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3-2 ถึงตารางที่ 3.3-4
การคานวณหาค่า V/C ratio ดังสูตร
V/C ratio

=

ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการฯ + ปริมาณการจราจรเดิม
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของทางหลวงแต่ละสาย

ตารางที่ 3.3-2
ค่าถ่วงน้าหนักของยานพาหนะแต่ละประเภท
ประเภทของยานพาหนะ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 ที่นั่ง
รถโดยสารขนาดเล็ก
รถโดยสารขนาดกลาง
รถโดยสารขนาดใหญ่
รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ)
รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)
รถบรรทุกพ่วง
รถบรรทุกกึ่งพ่วง
รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง

ค่า Passenger Car Equivalents Factor (PCE)
1.00
1.00
1.50
1.50
2.10
1.00
2.10
2.50
2.50
2.50
0.33

ที่มา : สานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2556

ตารางที่ 3.3-3
ความสามารถในการรองรับของทางหลวงแต่ละประเภท
ประเภทของทางหลวง
ถนนหลายช่องจราจร
ถนน 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง
ถนน 3 ช่องจราจร 2 ทิศทาง

ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร (PCU/hr)
2,000 (ต่อ 1 ช่องจราจร)
2,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง)
4,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง)

ที่มา : เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, 2540
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.3-4
ค่ามาตรฐานสาหรับจาแนกสภาพการจราจรในอนาคต
ระดับการ
บริการ
A

ค่าดัชนีการจราจร
ติดขัด (V/C ratio)
0.00-0.60

B

0.61-0.70

C

0.71-0.80

D

0.81-0.90

E

0.91-1.00

F

> 1.00

ความหมาย
- สภาพที่กระแสจราจรไหลได้แบบอิสระ (Free-Flow Condition)
โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง
- สภาพการจราจรมีปัจจัยอื่นมารบกวนบ้าง และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถ
น้อยลง
- สภาพการจราจรแบบคงที่ และผู้ขับขี่มีการควบคุมรถที่ยากขึ้น
ทาให้การเปลี่ยนแปลงช่องจราจรยากด้วย
- สภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าขึ้น
- สภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น
จะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าสูง
- สภาพการจราจรที่ติดขัด

ที่มา : Transportation Research Board (1994) อ้างตามกรมทางหลวง, 2556

(ข) ปริมาณการจราจร
จากผลการสารวจปริมาณการจราจรบริเวณถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จานวน 2 จุด (ดังรูปที่ 3.3-5) ที่ทาการสารวจในวันหยุดราชการ และวันทาการ
(วันอาทิตย์ที่ 20 และวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564) ระหว่างเวลา 07.00-19.00 น. รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.3-5 ถึงตารางที่ 3.3-8 ซึ่งสามารถสรุปปริมาณการจราจรได้ดังนี้
จุดตรวจนับที่ 1
 วันหยุดราชการ มีปริมาณจราจรทั้งหมด 1,172 คันต่อวัน แบ่งเป็น
ขาเข้า (มุ่งหน้าทิศตะวันตก) ปริมาณจราจร 552 คันต่อวัน มีปริมาณจราจรสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 07.0008.00 น. โดยมี จ านวนรถจักรยานยนต์ มากที่ สุ ด 264 คันต่อวัน ส่ ว นขาออก (มุ่งหน้า ทิศตะวันออก)
มีป ริ มาณจราจร 620 คัน ต่อวัน มีป ริ มาณจราจรสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 18.01-19.00 น. โดยมี จานวน
รถจักรยานยนต์มากที่สุดเท่ากับ 266 คันต่อวัน
 วันทาการ มีปริมาณจราจรทั้งหมด 1,429 คันต่อวัน แบ่งเป็นขาเข้า
(มุ่งหน้าทิศตะวันตก) ปริมาณจราจร 742 คันต่อวัน มีปริมาณจราจรสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น.
โดยมีจานวนรถจักรยานยนต์มากที่สุด 414 คันต่อวัน ส่วนขาออก (มุ่งหน้าทิศตะวันออก) มีปริมาณจราจร
687 คันต่อวัน มีปริมาณจราจรสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. โดยมีจานวนรถจักรยานยนต์มาก
ที่สุดเท่ากับ 394 คันต่อวัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สัญลักษณ์
T = จุดตรวจนับปริมาณจราจร

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ทางน้า

รัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซของโครงการฯ

รูปที่ 3.3-5 : จุดตรวจนับปริมาณจราจรของโครงการฯ
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หน้า 3-105

หน้า 3-106

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.1) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.3-5
ปริมาณจราจรบริเวณถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดตรวจนับที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน้า 3-107

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.1) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.3-6
ปริมาณจราจรบริเวณถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดตรวจนับที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน้า 3-108

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.1) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.3-7
ปริมาณจราจรบริเวณถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดตรวจนับที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน้า 3-109

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.3-8
ปริมาณจราจรบริเวณถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดตรวจนับที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

จุดตรวจนับที่ 2
 วันหยุดราชการ มีปริมาณจราจรทั้งหมด 1,009 คันต่อวัน แบ่งเป็น
ขาเข้า (มุ่งหน้าทิศตะวันตก) ปริมาณจราจร 507 คันต่อวัน มีปริมาณจราจรสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 07.0008.00 น. โดยมี จ านวนรถจั กรยานยนต์ มากที่สุ ด 287 คันต่อวัน ส่ ว นขาออก (มุ่งหน้า ทิศตะวันออก)
มีป ริ มาณจราจร 502 คัน ต่อวัน มีป ริ มาณจราจรสู งสุ ดอยู่ในช่ว งเวลา 18.01-19.00 น. โดยมี จานวน
รถจักรยานยนต์มากที่สุดเท่ากับ 283 คันต่อวัน
 วันทาการ มีปริมาณจราจรทั้งหมด 1,351 คันต่อวัน แบ่งเป็นขาเข้า
(มุ่งหน้าทิศตะวันตก) ปริมาณจราจร 679 คันต่อวัน มีปริมาณจราจรสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น.
โดยมีจานวนรถจักรยานยนต์มากที่สุด 302 คันต่อวัน ส่วนขาออก (มุ่งหน้าทิศตะวันออก) มีปริมาณจราจร
672 คัน ต่อวัน มีป ริ มาณจราจรสู งสุ ดอยู่ในช่ว งเวลา 17.01-18.00 น. โดยมี จานวนรถจักรยานยนต์
มากที่สุดเท่ากับ 306 คันต่อวัน


3.3.4

การผลิตและบริการสาคัญ
(1) คานา
การศึกษาในครั้งนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกอบอาชีพของชุมชนในพื้นที่ศึกษา
เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ แ ละคาดการณ์ ผ ลกระทบของการพั ฒ นาโครงการ ฯ
พร้อมทั้งกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมมากที่สุด
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและบริการสาคัญของพื้นที่ศึกษาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
(3) ผลการศึกษา
ภายในพื้น ที่ ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒ นาส่ ว นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม
รับจ้าง ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างทาการเกษตร และค้าขาย โดยลักษณะการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ในเขตเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา จะเป็นลักษณะครอบครัวเกษตร การเกษตรขนาดกลาง
พืชเศรษฐกิจที่ปลูก ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด สับปะรด มันสาปะหลัง เป็นต้น
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หน้า 3-110

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3.4

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

3.4.1

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
(1) คานา
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งการพัฒนาโครงการฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
การศึกษาในครั้งนี้จึงได้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ส ารวจสภาพเศรษฐกิ จ และสั งคมในปั จจุ บั นของชุ มชนที่ คาดว่ าจะได้ รั บผลกระทบจากการพั ฒ นา
โครงการฯ รวบรวมความคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาโครงการฯ พร้ อ มทั้ งก าหนดมาตรการป้ อ งกั น และ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ความสอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
(2) วิธีการศึกษา
การศึ กษาสภาพเศรษฐกิ จ-สั งคมเพื่ อให้ เกิ ดความมั่ นใจต่ อการพั ฒนาโครงการใช้ วิธี การ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในภาพรวม และข้อมูลปฐมภูมิ ดังนี้
(2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ทบทวนและรวบรวมข้ อ มู ล สภาพเศรษฐกิ จ -สั ง คมจากเอกสารและรายงาน
ของหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้ อมูล ปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อศึกษาแนวโน้มของ
ข้อมูล พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนทุกมิติ และทุกระดับพื้นที่ ได้แก่

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ของกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

รายงานสถิติจานวนประชากร และครัวเรือนทั่วประเทศรายจังหวัด รายอาเภอ
และรายตาบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

บรรยายสรุปของอาเภอและจังหวัดในพื้นที่ศึกษา

บรรยายสรุ ป แผนพั ฒ นาสามปี รายงานผลการด าเนิ น งาน และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา

Website : www.nesdb.go.th
(2.2) การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
(ก) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ศึกษาของโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลาง
แนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ข องโครงการฯ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นาโครงการฯ
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของชุมชนบ้านหนองคล้าหมู่ที่ 8 ในเขตการปกครองของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
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หน้า 3-111

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ข) เครื่องมือ
การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้านเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยแบ่งเครื่องมือในการสารวจออกเป็น 4 ชุด ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
กลุ่มผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้แทนพื้นที่อ่อนไหว
และสถานที่ ส าคั ญ ที่ ป รึ กษาฯ ด าเนิ นการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามปลายเปิ ด เป็ น เครื่ อ งมื อ
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างโดยพนักงานที่มีความเข้าใจในโครงการฯ และประเด็นในการสอบถาม
โดยมีประเด็นการสอบถามดังนี้ (ภาคผนวก 3ฌ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ ให้สัมภาษณ์และข้อมูล ของหน่วยงาน เช่น เพศ
อายุ การนับถือศาสนา ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง เป็นต้น
ความคิดเห็นต่อโครงการฯ เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ
และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการฯ เป็นต้น
ความคิดเห็นต่อการการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ
กลุ่ ม สถานประกอบการ ที่ ป รึ ก ษาฯ ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างโดยพนักงานที่มีความเข้าใจ
ในโครงการฯ และประเด็นในการสอบถาม โดยมีประเด็นการสอบถามดังนี้ (ภาคผนวก 3ฌ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น เพศ อายุ การศึกษา การนับถือ
ศาสนา และภูมิลาเนา เป็นต้น
ข้อมูลสถานประกอบการ เช่น ประเภทสถานประกอบการ ระยะเวลา
ในการดาเนินการของสถานประกอบการ และจานวนพนักงาน เป็นต้น
ความคิดเห็นต่อโครงการฯ เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ
และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการฯ เป็นต้น
ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ
กลุ่มผู้นาชุมชน ที่ปรึกษาฯ ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยพนักงานที่ผ่านการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นใน
แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดโครงสร้างของแบบสอบถาม ดังนี้ (ภาคผนวก 3ฌ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น เพศ อายุ การศึกษา การนับถือ
ศาสนา อาชีพ ตาแหน่ง ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และภูมิลาเนา เป็นต้น
ข้ อ มู ล ชุ ม ชน ได้ แ ก่ ประวั ติ ห มู่ บ้ าน/ชุ ม ชน การนั บ ถื อ ศาสนา
โครงสร้างประชากร การประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เป็นต้น
ข้ อ มู ล สภาพความเป็ น อยู่ โ ดยรวมของชุ ม ชนในปั จ จุ บั น เช่ น
สภาพแวดล้อมในชุมชนโดยรวม การบริการสาธารณูปโภคและการบริการสังคมโดยรวม และการดาเนินชีวิต
ในชุมชนโดยรวม เป็นต้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

การรั บ รู้ ข่ าวสารและผลกระทบที่ คาดว่ าจะได้ รั บ จากการพั ฒ นา
โครงการฯ เช่น การรับรู้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนา
โครงการฯ เป็นต้น
ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ
กลุ่มผู้แทนครัวเรือน ปรึกษาดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยพนักงานที่ผ่านการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นใน
แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดโครงสร้างของแบบสอบถาม ดังนี้ (ภาคผนวก 3ฌ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น เพศ อายุ การศึกษา การนับถือ
ศาสนา และภูมิลาเนา เป็นต้น
ข้ อ มู ล สภาพเศรษฐกิ จ -สั งคมของครั ว เรื อ น เช่ น จ านวนสมาชิ ก
ขนาดครั วเรื อน การมี งานท า อาชี พหลั ก อาชี พรอง รายได้ รายจ่าย และปั ญหาการประกอบอาชี พของ
ครัวเรือน เป็นต้น
ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย
ข้ อ มู ล สภาพความเป็ น อยู่ โ ดยรวมของชุ ม ชนในปั จ จุ บั น เช่ น
สภาพแวดล้อมในชุมชนโดยรวม การบริการสาธารณูปโภคและการบริการสังคมโดยรวม และการดาเนินชีวิต
ในชุมชนโดยรวม เป็นต้น
การรั บ รู้ ข่ าวสารและผลกระทบที่ คาดว่ าจะได้ รั บ จากการพั ฒ นา
โครงการฯ เช่น การรับรู้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจต่อโครงการฯ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนา
โครงการฯ เป็นต้น
ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ
(ค) กลุ่มเป้าหมาย จานวนตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่ าง กลุ่มเป้าหมายใน
การสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
(ค.1) ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการสารวจจะพิจารณาหน่วยงานที่มี
บทบาทหน้ าที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนิ น งานของโครงการทั้งหน่วยงานฝ่ ายปกครอง หน่ว ยงานอนุ ญาต
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค หน่วยงานที่กากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยวิธีที่
ใช้ในการสุ่มตัวอย่างจะเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) หน่วยงานละ 1 ราย เนื่องจากเป็น
หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบในต าแหน่ งหน้ าที่ เฉพาะที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ โครงการโดยตรง ซึ่ งจากการพิ จารณา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีจานวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเขต 8 ชลบุรี
2. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
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3. สานักงานพลังงานจังหวัดระยอง
4. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
5. แขวงการทางจังหวัดระยอง
6. นายอาเภอนิคมพัฒนา
7. สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมพัฒนา
8. เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
(ค.2) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สาคัญ
ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการสารวจจะพิจารณากลุ่มพื้นที่
อ่อนไหวและสถานที่สาคัญ เช่น สถานพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน เป็นต้น ที่อยู่ในรัศมีศึกษา
500 เมตรจากกึ่ ง กลางแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของโครงการฯ จากแผนที่ 1:50,000 และจากการส ารวจ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสารวจ
กลุ่มตัวอย่างที่พบทั้งหมด (100%)
ผลจากการส ารวจการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เมื่ อ วัน ที่ 8 มี น าคม
พ.ศ. 2564 พบว่า ในพื้นที่รัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ไม่พบกลุ่มพื้นที่
อ่อนไหวและสถานที่สาคัญ ดังนั้น ที่ปรึกษาฯ จึงกาหนดให้มีการสารวจกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่ศึกษาในระยะ 3 กิโลเมตรจากจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ซึ่งพบจานวน 3 ตัวอย่าง ประกอบด้วย
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท
2. วัดมาบข่า
3. โรงเรียนวัดมาบข่า
(ค.3) กลุ่มผู้ประกอบการ
ในการก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการส ารวจจะพิ จ ารณากลุ่ ม
สถานประกอบการ ที่ตั้งอยู่ ในพื้น ที่ศึกษารัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ
จากการส ารวจการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เมื่ อ วั น ที่ 8 มี น าคม พ.ศ. 2564 โดยจะใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ที่กาหนดให้มีการสารวจทั้งหมด (100%) ทั้งนี้ หน่วยการ
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ของกลุ่มนี้ คือ จานวนกลุ่ม/สถานประกอบการในพื้นที่ศึกษา
ซึ่งจากการสารวจภาคสนาม พบว่า ในพื้นที่รัศมี 500 เมตรจาก
กึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ พบกลุ่มสถานประกอบการที่ยังเปิดดาเนินการอยู่ จานวน 3 ตัวอย่าง
ประกอบด้วย
1. บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จากัด
2. บริษัท ทีเคแอล เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
3. บริษัท ภคมน คอร์ปอเรชั่น จากัด
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(ค.4) กลุ่มผู้นาชุมชน
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการสารวจจะพิจารณาผู้นาชุมชนใน
พื้นที่ศึกษารัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/
รองประธานชุมชน เป็นต้น จากแผนที่แบ่งเขตการปกครองและจากการสารวจภาคสนามเบื้องต้น โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ที่กาหนดให้มีการสารวจผู้นาชุมชนในพื้นที่
ศึกษาทั้งหมดหมู่บ้าน/ชุมชนละ 3 ตัวอย่าง
ซึ่งจากการตรวจสอบแผนที่ แบ่ งเขตการปกครองและส ารวจ
ภาคสนามเบื้องต้น พบว่า พื้นที่ศึกษาประกอบด้วย 1 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านหนองคล้าหมู่ ที่ 8 เทศบาล
ตาบลมาบข่าพั ฒ นา ชุม ชนดั งกล่ าวเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของหมู่ ที่ 8 บ้ านหนองหิ น ตาลมาบข่า ที่ ป รึกษาฯ
จึงกาหนดให้ มีการสั ม ภาษณ์ ผู้ น าของหมู่ที่ 8 บ้านหนองหิ น เพิ่ มเติม รวมทั้งหมดจานวน 6 ตัวอย่าง
(รายละเอียดดังตารางที่ 3-36) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจ ประกอบด้วย
1. กานัน ตาบลมาบข่า
จานวน 1 ราย
2. สารวัตรกานัน ตาบลมาบข่า
จานวน 2 ราย
3. ประธานชุมชน บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
จานวน 1 ราย
4. รองประธานชุมชน บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 จานวน 1 ราย
5. กรรมการชุมชน บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 จานวน 1 ราย
(ค.5) กลุ่มผู้แทนครัวเรือน
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการสารวจจะพิจารณาจากครัวเรือนที่
อยู่ ในพื้ น ที่ ศึ ก ษารั ศ มี 500 เมตรจากกึ่ งกลางแนวท่ อ ส่ งก๊ าซฯ ของโครงการฯ แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม
ประกอบด้วย ผู้แทนครัวเรือนกลุ่มพื้นที่ที่อยู่ใกล้โครงการฯ (ระยะ 0-50 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งฯ
ของโครงการฯ) และกลุ่มผู้แทนครัวเรือนในพื้นที่รัศมีศึกษา (ระยะ 50-500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งฯ
ของโครงการฯ) โดยมีรายละเอียดการกาหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละกลุ่มดังนี้
1) ผู้แทนครัวเรือนที่อยู่ใกล้โครงการฯ (ระยะ 0-50 เมตรจาก
กึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ) หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ของกลุ่มตัวอย่างนี้จะ
พิจารณาจากจานวนหลังคาเรือนในรัศมี 50 เมตร โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศและการสารวจภาคสนาม ซึ่ง
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะดาเนินการสารวจเจ้าของบ้านในรัศมี
50 เมตร ทั้งหมด (100%)
ซึ่งผลจากการนับจานวนหลังคาเรือนจากภาพถ่ายทางอากาศ
พบว่า มีบ้านจานวน 15 หลังคาเรือน เมื่อลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามผู้นาชุมชนเกี่ยวกับเจ้าของบ้านในระยะ
ประชิด พบว่า มีเจ้าของบ้านจานวน 13 ราย (มีบ้าน 2 หลัง ที่เป็นเจ้าของเดียวกัน) ดังนั้น ขนาดตัวอย่าง
ในกลุ่มครัวเรือนในระยะใกล้โครงการจึงมีจานวนทั้งหมด 13 ตัวอย่าง (ตาแหน่งที่เก็บตัวอย่างแสดงดัง
รูปที่ 3.4-1)
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สัญลักษณ์
ตาแหน่งบ้านที่สารวจ
ตาแหน่งบ้านที่เป็นเจ้าของเดียวกัน
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
รัศมี 50 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
แหล่งน้า
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
รายงานฉบับสมบูรณ์
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รูปที่ 3.4-1 : แสดงจุดสารวจทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2) ผู้ แ ทนครั ว เรื อ นกลุ่ ม ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษา (ระยะ 50-500
เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งฯ ของโครงการฯ) มีการกาหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ เป็นตัวแทนของผู้ ได้รับ
ผลกระทบในพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศและการสารวจภาคสนาม โดยใช้จานวนหลังคาเรือนเป็น
หน่ วยการวิเคราะห์ (Unit of analysis) เพื่ อกาหนดกลุ่ มตั วอย่างที่เหมาะสมที่ ครอบคลุ ม พื้น ที่ ศึกษา
ทั้งหมดตามสมการของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติเท่ากับ 95% ทั้งนี้ได้กาหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 โดยมีรายละเอียดของสมการที่ใช้ในการคานวณให้ดังนี้
n

เมื่อ

N
1  Ne 2

n
N
e

คือ จานวนตัวอย่างหรือขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
คือ จานวนประชากร
คือ ค่าคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (กาหนดให้มี
ค่าเท่ากับ 0.05)
โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบ บ ง่ า ย (Simple Random
Sampling) โดยเจ้ าหน้ าที่ที่มีความเข้าใจในโครงการ ผลการส ารวจจานวนครัวเรือนจากภาพถ่ายทาง
อากาศ ร่วมกับการสารวจภาคสนาม พบว่า มีจานวนบ้านในพื้นที่ศึกษารัศมี 50-500 เมตรจากกึ่งกลางแนว
ท่อ จานวน 112 หลัง เมื่อนามาแทนค่าในสมการข้างต้น สามารถคานวณหาจานวนตัวอย่างที่ต้องทาการ
สารวจได้ดังนี้
n

=

112
1  (112  0.0025)

=
87.500
ตัวอย่าง
≈
88
ตัวอย่าง
จานวนตัวอย่างของการสารวจทั้ง 5 กลุ่ม รวมทั้งหมดจานวน 121 ตัวอย่าง
รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-1
(ง) การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกออกเป็น 2 ลักษณะตามประเภทของข้อมูลที่
ได้ทาการศึกษา กล่าวคือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้สอบถามหรือสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสถานประกอบการ
และกลุ่มผู้นาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และกลุ่มผู้แทน
ระดับครัวเรือนจะถูกนามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ โดยประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
(Statistic for Social Science) เพื่ อน ามาอธิบ ายถึ งสภาพเศรษฐกิจ -สั งคม และความคิดเห็ น ต่อ การ
พัฒนาโครงการฯ กับ 2) ข้อมูลทุติยภูมิที่ทาการศึกษา รวบรวม ค้นคว้าจากตาราเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ ในส่วนนี้จะนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.4-1
แสดงจานวนตัวอย่างในการสารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 8
(ชลบุรี)
- สานักงานพลังงานจังหวัดระยอง
- สานักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
- สานักงานอุตสหกรรมจังหวัดระยอง
- แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
- อาเภอนิคมพัฒนา
- เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
2. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สาคัญ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท
- โรงเรียนวัดมาบข่า
- วัดมาบข่า
3. กลุ่มสถานประกอบการ
- บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จากัด
- บริษัท ภคมน คอร์ปอเรชั่น จากัด
- บริษทั ทีเคแอล เอนจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
4. กลุ่มผู้นาชุมชน
- กานันตาบลตาบลมาบข่า
- สารวัตรกานันตาบลมาบข่า
- สารวัตรกานันตาบลมาบข่า
- ประธานชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
- รองประธานชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
- กรรมการชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
5. กลุ่มครัวเรือน
- ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ระยะใกล้โครงการฯ
(ระยะ 0-50 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อ)
- ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ระยะในพื้นทีศึกษาโครงการฯ
(ระยะ 51–500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อ)
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ :

*

จานวนตัวอย่าง (ตัวอย่าง)
จากการพิจารณา ที่วางแผนสารวจ
ที่สารวจได้
ข้อมูล
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
103
15 *

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
101
13

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
101
13

88

88

88

123

121

121

ผลจากการนับจานวนบ้านจากภาพถ่ายทางอากาศ พบว่า ในระยะใกล้โครงการฯ มีบา้ น จานวน 15 หลัง แต่เมื่อสอบถาม
ผู้นาชุมชนเกี่ยวกับเจ้าของบ้านทั้ง 15 หลัง พบว่า มีเจ้าของบ้าน 1 ราย ที่เป็นเจ้าของบ้าน จานวน 3 หลัง
ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่วางแผนสารวจในกลุ่มครัวเรือนในระยะใกล้โครงการฯ จึงมีจานวน 13 ตัวอย่าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3) ผลการศึกษา
(3.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
(ก) จังหวัดระยอง
สภาพพื้นที่ จังหวัดระยองตั้งอยู่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่
ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติ ดกั บเขตอ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ่ อทอง อ าเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้
ติดกับชายฝั่งอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดกับเขตอาเภอนายายอาม อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับเขตอาเภอสัตหีบ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอน
บริเวณแอ่งลุ่มน้าระยองและที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่าสลับกันไป โดยมี
พื้นที่ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออกซึ่งสู งจากระดับน้าทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาที่
อยู่ ประมาณกึ่ งกลางของตั วจั งหวัดเป็ นแนวยาวจากอ าเภอเมื องระยองขึ้ นไปทางเหนื อจนสุ ดเขตจั งหวั ด
มีแม่น้าสายสั้นๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรี และเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้าที่สาคัญ ได้แก่
แม่น้าบางประกง แม่น้าจันทบุรี และแม่น้าระยอง เป็นต้น ลักษณะชายฝั่งทะเลมีหาดทรายสวยงามและมี
เกาะใหญ่น้อยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ ภายใต้อิทธิพ ลของมรสุ มที่พัดปกคลุ มประเทศไทย
2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลม
ทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่าง
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนักในฤดูร้อน และฤดูหนาวอากาศก็ไม่หนาวจัด
การบริ ห ารการปกครอง แบ่ ง การปกครองเป็ น 8 อ าเภอ ได้ แ ก่
อาเภอเมือ งระยอง อาเภอแกลง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอปลวกแดง อาเภอบ้ านฉาง อาเภอวังจัน ทร์
อ าเภอเขาชะเมา และอ าเภอนิ ค มพั ฒ นา ประกอบด้ ว ย 54 ต าบล 439 หมู่ บ้ า น 181 ชุ ม ชน
ด้ า นการปกครองท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด 1 แห่ ง เทศ บาลนคร 1 แห่ ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 37 แห่ง
โครงสร้างของประชากร จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออก
ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร ด้านการเปลี่ยนแปลงประชากร ในปี พ.ศ.
2563 จังหวัดระยองมีจานวนคนเกิด จานวน 8,151 คน อัตราการเกิดต่อประชากร 1,000 คนเท่ากับ
10.99 จานวนคนตาย 5,350 คน อัตราการตายต่อประชากร 1,000 คน เท่ากับ 7.21 อัตราการเพิ่มขึ้น
ตามธรรมชาติของประชากรต่อ 1,000 คน เท่ากับ 3.78 อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปีที่ผ่ านมา จังหวัด
ระยองมี อั ต ราการเกิด มากกว่าอัต ราการตายอย่างต่อ เนื่ องทุ ก ปี ในขณะที่ การย้ายถิ่น ปี พ.ศ. 2563
มีจานวนคนย้ายเข้า 52,706 คน จานวนคนย้ายออก 44,422 คน อย่างไรก็ตามในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ปี พ.ศ. 2559-2563) ของจังหวัดระยอง มีแนวโน้มของการย้ายออกสุทธิลดลงดังแสดงในตารางที่ 3.4-2
จากสภาพการเปลี่ ย นแปลงของประชากรสามารถอธิบ ายได้ ว่ า จ านวนประชากรในจั งหวั ด ระยอง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากแต่ละปีมีอัตราการเกิดมากกว่าอัตราการตายอย่างต่อเนื่องทุกปี
ตารางที่ 3.4-2
สถิติงานทะเบียนราษฎร์จังหวัดระยอง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563
ประเภท
จานวนประชากร (คน)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อตารางกิโลเมตร)
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร (ร้อยละ)
การเกิด (คน)
อัตราการเกิดต่อ 1,000 คน
การตาย (คน)
อัตราการตาย 1,000 คน
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร ต่อ 1,000 คน
การย้ายเข้า (คน)
การย้ายออก (คน)
การย้ายถิ่นสุทธิต่อประชากร 1,000 คน
จานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงครัวเรือน (ร้อยละ)

ปี 2559
700,223
344,310
355,913
197.13
9,224
13.17
4,773
6.82
6.36
54,293
48,080
8.87
442,858
-

ปี 2560
711,236
349,775
361,461
200.24
1.57
9,167
12.89
5,027
7.07
5.82
52,202
46,060
8.64
457,833
3.38

ปี 2561
723,316
355,539
367,777
203.64
1.70
9,088
12.56
5,009
6.93
5.64
54,322
47,273
9.75
473,597
3.44

ปี 2562
734,753
361,109
373,644
206.86
1.58
8,586
11.69
5,430
7.39
4.30
54,432
47,077
10.01
489,617
3.38

ปี 2563
741,524
364,200
377,324
208.76
0.92
8,151
10.99
5,350
7.21
3.78
52,706
44,422
11.17
506,761
3.50

ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564

สภาพทางสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายกับจังหวัดอื่นๆ
ในภาคกลางและยั งมี ป ระเพณี ท้ องถิ่ น ที่ ยังคงถือปฏิ บั ติกัน อยู่ในบางพื้ น ที่ เช่น ประเพณี แห่ นางแมว
ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีปักเฉลวหรือการบูชาแม่โพสพ การทาบุญลาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง ฯลฯ และมีประเพณีที่ถือได้ว่ามี เพียงแห่งเดียว
ในประเทศไทยคือประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้าที่ปากน้าประแสร์ อาเภอแกลง
การศึกษา มีสถานศึกษา 278 แห่ง แบ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 220 แห่ง
และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/เอกชน 31 แห่ง และในการดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 23 แห่ง
อื่นๆ 4 แห่ง และระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) 1 แห่ง จานวนห้องเรียนทั้งสิ้น 4,611 ห้องเรียน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สภาพเศรษฐกิจ
ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ระยองประเมิ น ภาวะเศรษฐกิ จจั งหวั ด ระยอง
พ.ศ. 2564 คาดว่ าจะหดตั วลงร้ อยละ -0.9 (โดยมี ช่ วงคาดการณ์ ร้ อยละ (-1.4)-(-0.4) ปรั บเพิ่ มขึ้ นจาก
ที่คาดการณ์ ไว้เดิ ม ณ เดือนธัน วาคม พ.ศ. 2563 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -1.8) และปรับตัวดีขึ้นจาก
ปีก่อนที่หดตัวร้อยละ -5.1 เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศและจังหวัดได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้ อ มู ล รายงานการประมาณการเศรษฐกิ จ จั งหวั ด ระยอง
พ.ศ. 2564, สานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
นอกจากนี้ จากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั งหวัด ระยอง
ณ พ.ศ. 2564 พบว่า ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2558-2562 จากสานักงานคลังจังหวัด
ระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่า ภาวะเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดระยอง 3 ลาดับแรก
ขึ้นกับภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน ตามลาดับ โดยรวมเศรษฐกิจของ
จังหวัดระยองมีการขยายตัว เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนตามโครงสร้าง จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(Gross Provincial Product : GPP) (ดังตารางที่ 3.4-3)
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองรับผิดชอบในการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าจานวน 8 อาเภอ
การประปา มีการประปาจานวน 6 แห่ง คือ การประปาส่วนภูมิภาค
4 แห่ง ประปาเทศบาล 2 แห่ง คือ การประปาเทศบาลตาบลเมืองแกลง และการประปาเทศบาลตาบลปลวกแดง
การคมนาคม

ทางบก ระบบการคมนาคมทางบกเป็นระบบสาคัญที่สุดของ
จังหวัดโดยเฉพาะในพื้น ที่ อุตสาหกรรม เพราะเป็น ตัว เชื่อมการติดต่อทั้งทางเรือและทางรถไฟ มีการ
ตัดถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดสู่อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ทาให้การสัญจรและการขนส่งสินค้ามีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ถนนสาคัญที่สามารถเดินทางเข้าสู่จังหวัดระยอง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สายเก่า)
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3 (ถนนบางนา-ตราด) ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 36 (บายพาส 36)
ทางหลวงจังหวัดระยองหมายเลข 344 (สายบ้านบึง-แกลง) และทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)

ทางรถไฟ เส้ น ทางรถไฟ จากกรุ ง เทพ ฯ ผ่ า นจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์และสินค้าของโรงงานในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
แต่ไม่นิ ย มใช้บ ริ การเนื่ องจากมีค่าใช้จ่ ายสู งและระยะทางไม่ไกลในอนาคตจะเปลี่ยนสภาพเป็น รถไฟ
ความเร็วสูงและรถไฟทางคู่

ทางอากาศ มี ส นามบิ น อู่ ต ะเภา ภายในมี ท่ า อากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ที่รัฐบาลพัฒ นาเป็นสนามบินพาณิชย์ แห่งที่ 3 ตั้งอยู่พื้นที่ตาบลพลา
อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีสายการบินที่เปิดบริการหลักคือ ไทยแอร์เอเชีย และบางกอกแอร์เวย์
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.4-3
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2558-2562 (ณ ราคาประจาปี)
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ภาคนอกเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
B การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
C การผลิต
D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
E การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย
ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
ภาคบริการ
F การก่อสร้าง
G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์
H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ
การประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

มูลค่า (ล้านบาท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
26,228
23,257
26,228
23,257
26,228
23,257
943,753
999,381
795,501
838,653
255,654
281,797
464,089
469,351
73,341
85,030

พ.ศ. 2558
17,849
17,849
17,849
824,797
701,483
281,945
371,984
45,242

พ.ศ. 2559
19,701
19,701
19,701
855,797
721,038
248,711
413,450
56,519

พ.ศ. 2562
26,585
26,585
26,585
967,392
797,837
272,907
452,299
70,107

2,313

2,358

2,417

2,476

2,525

123,314
7,820

134,758
7,613

148,252
6,931

160,728
7,517

169,555
8,419

60,101

66,337

76,555

80,898

84,108

14,674
2,945
1,535
10,423
5,309
1,157
3,478

17,842
3,208
1,477
10,904
5,393
1,166
3,961

19,066
3,582
1,686
11,471
5,989
1,087
4,351

22,644
4,186
1,929
12,050
6,400
908
5,248

23,459
4,593
1,959
13,052
6,245
1,076
5,166

7,126

7,755

8,039

8,987

10,725

3,602
2,735
275
2,134
842,646
934,137
902

3,588
2,923
337
2,255
875,498
950,319
921

3,693
3,092
425
2,284
969,981
1,017,145
954

3,570
3,613
449
2,329
1,022,638
1,043,911
980

3,607
4,034
578
2,534
993,978
988,748
1,005

ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, สืบค้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ทางน้ า มี ท่ า เรื อ น้ าลึ ก ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งที่เกิดขึ้น ตามแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวัน ออกเป็ น ท่าเรือที่สาคัญที่สุ ด เปิ ดบริการให้ แก่ผู้ประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุ ด
และนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ข) อาเภอนิคมพัฒนา
สภาพพื้ นที่ อ าเภอนิ คมพั ฒนา ตั้ งอยู่ ทางทิ ศตะวั นตกของจั งหวั ดระยอง
ระยะห่างจากจังหวัดระยอง ประมาณ 27 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 267.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
167,187.50 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตาบลแม่น้าคู้ ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลห้วยโป่ง ตาบลเมืองระยอง อาเภอเมืองระยอง
ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลหนองละลอก ต าบ ลหนองตะพ าน
อาเภอบ้านค่าย
ทิศตะวันตก ติดกับ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่อาเภอนิคมพัฒนา โดยทั่วไปเป็นที่ราบ
และเป็ น เขาส าคัญ 6 เทื อก คือ เทื อกเขาจอมแห เทือกเขานั่ งยอง เทือกเขามะพู ด เทื อกเขาหิ น โค่ ก
เทือกเขาท่าแฝก และเทือกเขาเขลง
ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ ในบริ เวณอ าเภอนิ ค มพั ฒ นา 3 ฤดู คื อ ฤดู ร้ อ น
เริ่ มตั้งแต่เดือนมีน าคม-เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนตุล าคม และฤดูห นาว
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์
การบริหารการปกครอง แบ่งการปกครองเป็น 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลพนานิคม
ต าบลมาบข่ า ต าบลนิ ค มพั ฒ นา และต าบลมะขามคู่ โดยการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 5 แห่ ง ได้ แ ก่
เทศบาลตาบลมาบข่า เทศบาลตาบลมะขามคู่ เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา
และองค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม ประกอบไปด้วย 30 หมู่บ้าน
โครงสร้างของประชากร อาเภอนิคมพัฒนา เป็นพื้นที่เขตที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรม จึงทามีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาทางานกันเป็ นจานวนมาก ชาวพื้นเมืองเดิมหรือชาว
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ อาศัยอยู่นอกเมือง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 267.50 ตารางกิโลเมตร ด้านการเปลี่ยนแปลง
ประชากร ในปี พ.ศ. 2563 อาเภอนิคมพัฒนา มีจานวนคนเกิด จานวน 19 คน อัตราการเกิดต่อประชากร
1,000 คนเท่ากับ 0.93 จานวนคนตาย 139 คน อั ตราการตายต่อประชากร 1,000 คน เท่ากับ 6.84
อัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของประชากรต่อ 1,000 คน เท่ากับ -5.90 อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มา อาเภอนิ คมพั ฒ นามีอัต ราการตายมากกว่าอัตราการเกิดอย่างต่ อเนื่องทุ กปี ในขณะที่ การย้ายถิ่น
ปี พ.ศ. 2563 มีจานวนคนย้ายเข้า 2,264 คน จานวนคนย้ายออก 1,005 คน อย่างไรก็ตามในระยะ 5 ปีที่
ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2559-2563) ของอาเภอนิคมพัฒนา มีแนวโน้มของการย้ายถิ่นสุทธิต่อประชากร 1,000
คน เพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 3.4-4 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของประชากรสามารถอธิบายได้ว่า
จานวนประชากรในอาเภอนิคมพัฒนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากแต่ละปีมีอัตราการย้ายเข้ามากกว่าอัตรา
การย้ายออกอย่างต่อเนื่องทุกปี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.4-4
สถิติงานทะเบียนราษฎร์อาเภอนิคมพัฒนา ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563
ประเภท
จานวนประชากร (คน)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อตารางกิโลเมตร)
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร (ร้อยละ)
การเกิด (คน)
อัตราการเกิดต่อ 1,000 คน
การตาย (คน)
อัตราการตาย 1,000 คน
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร ต่อ 1,000 คน
การย้ายเข้า (คน)
การย้ายออก (คน)
การย้ายถิ่นสุทธิต่อประชากร 1,000 คน
จานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงครัวเรือน (ร้อยละ)

ปี 2559
17,172
8,478
8,694
64.19
18
1.05
112
6.52
-5.47
1,650
994
38.20
11,663
-

ปี 2560
17,697
8,744
8,958
66.16
3.06
10
0.57
125
7.06
-6.50
1,582
951
35.66
12,574
7.81

ปี 2561
18,508
9,175
9,333
69.19
4.58
12
0.65
123
6.65
-6.00
1,940
1,050
48.09
13,417
6.70

ปี 2562
19,290
9,542
9,748
72.11
4.23
15
0.78
148
7.67
-6.89
1,958
1,079
45.57
14,325
6.77

ปี 2563
20,322
10,076
10,246
75.97
5.35
19
0.93
139
6.84
-5.90
2,264
1,005
61.95
15,638
9.17

สภาพสังคม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี มี ข นบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ ค ล้ า ยกั บ
จังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางและยังมีธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ในบางพื้นที่ เช่น
ประเพณี แ ห่ น างแมว ประเพณี แข่ งเรื อ ยาวประเพณี ปั ก เฉลวหรือการบู ช าแม่ โพสพ การท าบุ ญ ลาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง ฯลฯ
สภาพเศรษฐกิ จ อ าเภอนิ ค มพั ฒ นา มี ส ภาพเศรษฐกิ จ สอดคล้ อ งกั บ
ภาพรวมระดับจังหวัด กล่าวคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเภอพึ่งพิงธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
เนื่องจากอาเภอนิคมพัฒนา มีการประกอบการอุตสาหกรรมตั้งอยู่จานวนมาก จึงทาให้ ประชากรในพื้นที่
จานวนมากประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการทาเกษตรกรรม เช่น ทาสวนผลไม้ เป็นต้น
รองลงมาคือ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ และรับราชการ ตามลาดับ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ค) เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
สภาพพื้นที่ เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของอาเภอนิ คมพั ฒ นา อยู่ห่ างจากที่ว่าการอาเภอนิคมพัฒ นาตามทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 3191
ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดระยอง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (ถนนบางนา - ตราด)
ประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 120 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 26,875 ไร่
หรือคิดเป็นพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ เขตเทศบาลต าบลมาบข่ า องค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต าบลนิ ค มพั ฒ นา และองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลหนองละลอก
ทิศตะวันออก ติดกับ เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองตะพาน และ
องค์การบริหารส่วนตาบลทับมา
ทิศใต้
ติดกับ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒ นา และ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด
สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นทีร่ าบและมีเนินเขาเป็นบางพื้นที่
สภาพภูมิอากาศ เป็ นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือน
มีนาคม-เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม และฤดูห นาว เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ฤดูกาลไม่เป็นไป
ตามช่วงเดือนดังเดิม
การบริ หารปกครอง เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒ นาจัดตั้งเป็นเทศบาล
ตาบล ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 มีพื้นที่ทั้งหมด 43 ตารางกิโลเมตร
มีเขตการปกครองฝ่ายท้องที่ จานวน 8 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ 1 บ้านกระเฉท
หมู่ 2 บ้านหนองผักหนาม
หมู่ 3 บ้านกระเฉทบน
หมู่ 4 บ้านทุ่งต้นเลียบ
หมู่ 5 บ้านมาบข่า
หมู่ 6 บ้านทุ่งสานัก
หมู่ 7 บ้านชากดาวเรือง
หมู่ 8 บ้านหนองหิน (หนองคล้า-มาบใหญ่)
ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนของ หมู่ ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
มาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 อยู่ในเขต
เทศบาลตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

เขตการปกครองฝ่ายท้องถิ่นโดยการประกาศจัดตั้งเป็นชุมชน 8 ชุมชน
เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2553 ดังนี้ คือ
1. ชุมชนบ้านกระเฉทล่าง หมู่ที่ 1
2. ชุมชนบ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 2
3. ชุมชนบ้านกระเฉทบน หมู่ที่ 3
4. ชุมชนบ้านทุ่งต้นเลียบ หมู่ที่ 4
5. ชุมชนบ้านมาบข่าเหนือ หมู่ที่ 5
6. ชุมชนบ้านมาบข่าใต้ หมู่ที่ 6
7. ชุมชนบ้านทุ่งสานัก-ชากดาวเรือง หมู่ที่ 6-7
8. ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
โครงสร้ างของประชากร เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒ นา ได้จัดตั้งเป็ น
เทศบาลตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 มีพื้นที่ทั้งหมด 43 ตาราง
กิโลเมตร ด้านการเปลี่ยนแปลงประชากร ในปี พ.ศ. 2563 ในเขตเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา ไม่มีจานวน
คนเกิด อัตราการเกิดต่อประชากร 1,000 คนเท่ากับ 0.00 จานวนคนตาย 29 คน อัตราการตายต่อ
ประชากร 1,000 คน เท่ากับ 3.07 อัตราการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของประชากรต่อ 1,000 คน เท่ากับ
-3.07 อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน ในเขตเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา มีอัตราการตายมากกว่าอัตรา
การเกิดอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่การย้ายถิ่น ปี พ.ศ. 2563 มีจานวนคนย้ายเข้า 1,242 คน จานวนคน
ย้ า ยออก 531 คน อย่ า งไรก็ ต ามในระยะ 5 ปี ที่ ผ่ า นมา (ปี พ.ศ. 2559-2563) ของเทศบาลต าบล
มาบข่าพัฒนา มีแนวโน้มของการย้ายถิ่นสุทธิต่อประชากร 1,000 คน เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 3.4-5
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของประชากรสามารถอธิบายได้ว่า จานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบล
มาบข่ า พั ฒ นามี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากแต่ ล ะปี มี อั ต ราการย้ า ยเข้ า มากกว่ า อั ต ราก ารย้ า ยออก
อย่างต่อเนื่องทุกปี
สภาพสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายกับ
จังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางและยังมีธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ในบางพื้นที่ เช่น
ประเพณี แ ห่ น างแมว ประเพณี แข่ งเรื อ ยาวประเพณี ปั ก เฉลวหรือการบู ช าแม่ โพสพ การท าบุ ญ ลาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง ฯลฯ
สภาพเศรษฐกิจ ลักษณะหรือประเภทการประกอบอาชีพของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลมาบข่ า พั ฒ นามี อ าชี พ เกษตรกรรมเพราะเนื้ อ ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ส า หรั บ
การท าสวนยางพารา สวนผลไม้ ไร่ สั บ ปะรด ไร่มั น ส าปะหลั ง และอื่ น ๆ และยั งเป็ น ที่ ส าหรับ ก่ อ ตั้ ง
กิจการโรงงานอุตสาหกรรม สาหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยต้องอาศัยรับจ้างทามาหากินเป็นรายวัน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.4-5
สถิติงานทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563
ประเภท
จานวนประชากร (คน)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ความหนาแน่นของประชากร (คนต่อตารางกิโลเมตร)
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร (ร้อยละ)
การเกิด (คน)
อัตราการเกิดต่อ 1,000 คน
การตาย (คน)
อัตราการตาย 1,000 คน
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร ต่อ 1,000 คน
การย้ายเข้า (คน)
การย้ายออก (คน)
การย้ายถิ่นสุทธิต่อประชากร 1,000 คน
จานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงครัวเรือน (ร้อยละ)

ปี 2559
7,369
3,669
3,700
171.37
0
0.00
21
2.85
-2.85
675
390
38.68
5,289
-

ปี 2560
7,694
3,827
3,867
178.93
4.41
1
0.13
18
2.34
-2.21
733
370
47.18
5,628
6.41

ปี 2561
8,301
4,098
4,203
193.05
7.89
0
0.00
25
3.01
-3.01
1,145
508
76.74
5,931
5.38

ปี 2562
8,798
4,348
4,450
204.60
5.99
2
0.23
17
1.93
-1.70
1,129
584
61.95
6,312
6.42

ปี 2563
9,448
4,688
4,760
219.72
7.39
0
0.00
29
3.07
-3.07
1,242
531
75.25
6,773
7.30

(3.2)

การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิดาเนินการระหว่างวันที่ 17 - 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ได้ดาเนินการสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
8 ตัวอย่าง กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สาคัญ จานวน 3 ตัวอย่าง กลุ่มสถานประกอบการ จานวน 3 ตัวอย่าง
กลุ่มผู้นาชุมชน 6 ตัวอย่าง และกลุ่มครัวเรือน 101 ตัวอย่าง รายละเอียดการสารวจ ดังตารางที่ 3.4-1)
สามารถสรุปประเด็นสาคัญแยกเป็นรายกลุ่มดังนี้
(3.2.1) กลุ่มหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ด้ว ยสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ในปัจจุบัน จึงทาให้พื้นที่ศึกษาและหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายมีมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคมใน
หลายกิจกรรม ทาให้กิจกรรมการสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการฯ ในครั้งนี้ จาเป็นต้องประยุกต์ใช้หลัก
วิชาการทางสังคมศาสตร์ร่วมกับมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคมตามที่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ได้กาหนดไว้ ในการรวมรวบข้อมูลความคิดเห็นดังกล่าว บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงใช้เทคนิคในการรวบรวม
ข้ อ มู ล ในครั้ ง โดยใช้ แ บบสอบถาม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ ด าเนิ น การส่ งหนั ง สื อ ขอความอนุ เคราะห์
ตอบแบบสอบถามพร้อมแนบแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายกรอกข้อมูลและส่งกลับผ่านไปรษณีย์ตอบรับ
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สรุปประเด็นสาคัญจากการสารวจแบบสอบถามได้ดงั ตารางที่ 3.4-6)
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หน้า 3-127

การคาดการณ์ผลกระทบ
ผู้ให้สัมภาษณ์
หน่วยงาน : สานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานประจาเขต 8 (ชลบุรี)
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง : 2 ปี
หน่วยงาน : สานักงาน
พลังงานจังหวัดระยอง
ตาแหน่ง : พลังงานจังหวัด
ระยอง
ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง : 2 ปี

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ

ระยะก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ

- เคยรับข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ
- การจราจร
มาก่อน โดยรับทราบมาจากเจ้าหน้าที่
โครงการฯ / บริษัทที่ปรึกษา / ป้ายประกาศ
ตามชุมชน / หน่วยงานราชการ และการ
ประชุมชี้แจงโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2564
- เคยรับข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ
- ไม่มผี ลกระทบ
มาก่อน โดยรับทราบมาจากเจ้าหน้าที่
โครงการฯ / บริษัทที่ปรึกษา การประชุม
ชี้แจงโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
และแผ่นพับ / เอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการฯ

- ไม่มผี ลกระทบ

- ไม่มผี ลกระทบ

ความเชื่อมั่นในการทางานของ
โครงการ/ข้อเสนอแนะต่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการฯ
- มีความเชื่อมั่นในการทางาน
ของโครงการฯ

- มีความเชื่อมั่นในการทางาน
ของโครงการฯ

ข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาโครงการ
-

- ขอให้ปฏิบตั ิตาม
มาตรการฯอย่าง
เคร่งครัด

หน้า 3-128

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.4-6
สรุปความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการ

การคาดการณ์ผลกระทบ
ผู้ให้สัมภาษณ์

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ

ระยะก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ

หน่วยงาน : สานักงาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ตาแหน่ง : นักสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง : 1 ปี

- รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นครั้งแรก

- ไม่มผี ลกระทบ

- ไม่มผี ลกระทบ

หน่วยงาน : สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ตาแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง : 4 ปี

- รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นครั้งแรก

- การจราจร
ในช่วงของการ
วางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติฯ

- มลพิษทาง
อากาศ ควรมี
การติดตาม
ตรวจสอบ
ผลกระทบให้
บ่อยครั้ง

ความเชื่อมั่นในการทางานของ
โครงการ/ข้อเสนอแนะต่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการฯ
- มีความเชื่อมั่นในการทางาน
ของโครงการฯ และเสนอแนะ
ให้เพิ่มช่องทาง การ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเซียล
มีเดีย ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าอ่าน
และน่าสนใจในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ

- มีความเชื่อมั่นในการทางาน
ของโครงการฯ และเสนอแนะ
ให้เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาโครงการ
- ควรมีมาตรการฯ
และรักษาความ
ปลอดภัยแบบ
ชัดเจน และ
ประชาชนบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียง
โครงการฯ ต้อง
ทราบและมีการเฝ้า
ระวังของโครงการฯ
-

หน้า 3-129

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.4-6
สรุปความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการฯ (ต่อ)

การคาดการณ์ผลกระทบ
ผู้ให้สัมภาษณ์

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ

หน่วยงาน : แขวงทางหลวง - รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นครั้งแรก
ชนบทจังหวัดระยอง
ตาแหน่ง : นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง : 4 ปี
หน่วยงาน : สานักงานป้องกัน - รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นครั้งแรก
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดระยอง
ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง : 1 ปี

ระยะก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ

- การขุดวางท่อใน - ไม่มผี ลกระทบ
เขตชุมชน
- อุบัติเหตุจากการ
ก่อสร้าง

- กีดขวาง
การจราจร
ควรเลือก
ช่วงเวลาการ
ดาเนินงานที่
ส่งผลกระทบ
น้อยที่สุด

ความเชื่อมั่นในการทางานของ
โครงการ/ข้อเสนอแนะต่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการฯ
- ควรมีการประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานได้มี
ส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
โครงการฯ และเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงโครงการฯ

หน้า 3-130

- ลักษณะทาง
- ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กายภาพและ
แผนฉุกเฉิน และซ้อมแผน
เสียง ควรมีการ
ฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ควบคุมความ
ในระบบการปฏิบัติงานของ
ร้อนและเสียงที่
โครงการฯ
อาจจะเกิดขึ้น
- ควรมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จากการส่งก๊าซ
ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ
ธรรมชาติผ่านท่อ
โดยรอบชุมชนทีใ่ กล้เคียง
โดยให้กระทบต่อ
โครงการฯ ได้รับทราบข้อมูล
ความรูส้ ึกของ
อย่างสม่าเสมอ
ประชาชนน้อย
ที่สุด

ข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาโครงการ
-

-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.4-6
สรุปความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการฯ (ต่อ)

การคาดการณ์ผลกระทบ
ผู้ให้สัมภาษณ์

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ

ระยะก่อสร้าง

หน้า 3-131

หน่วยงาน : อาเภอนิคมพัฒนา - รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็นครั้งแรก
ตาแหน่ง : ปลัดอาเภอนิคม
พัฒนา
ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง : 2 ปี

- ฝุ่นละอองจาก การขุดดิน ควรมี
การฉีดพรมน้า
บริเวณทีม่ ีการ
ขุดดิน
- การจราจร
-

หน่วยงาน : เทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา
ตาแหน่ง : นักวิชาการ
สุขาภิบาล
ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง : 8 เดือน

- ผลกระทบจาก
การก่อสร้าง
โครงการฯ

- เคยรับข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ มาก่อน
โดยรับทราบมาจากแผ่นพับ / เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ

ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564

-

ความเชื่อมั่นในการทางานของ
โครงการ/ข้อเสนอแนะต่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ระยะดาเนินการ
ของโครงการฯ
ความปลอดภัย - ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
จากการรั่วไหล
รายละเอียดโครงการฯ
ของท่อก๊าซ
ระยะเวลา / แผนการ
ธรรมชาติ
ดาเนินงาน ระบบความ
ปลอดภัยของโครงการฯ แผน
ความวิตกกังวล
ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
ของประชาชน
และมาตรการป้องกันและ
คุณภาพดิน
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริเวณทีฝ่ ั่งท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ
ปัญหาของ
- ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
อุบัติเหตุที่เกิด
ระบบความปลอดภัยของ
จากการขนส่ง
โครงการฯ แผนป้องกันและ
ก๊าซธรรมชาติ
ระงับเหตุฉุกเฉิน และมาตรการ
ผ่านท่อ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาโครงการ
-

-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.4-6
สรุปความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการฯ (ต่อ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3.2.2) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สาคัญ
การส ารวจความคิดเห็ นกลุ่ม พื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สาคัญ ได้ใช้แนวทาง
ในการสารวจความคิดเห็นเช่นเดียวกับกลุ่มหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง โดยมีการสารวจความคิดเห็น
ของผู้แทนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สาคัญ จานวน 3 ตัวอย่าง สรุปประเด็นสาคัญจากการสารวจ
แบบสอบถามได้ดังตารางที่ 3.4-7)
(3.2.3) กลุม่ สถานประกอบการ
การสารวจความคิดเห็นกลุ่มสถานประกอบการได้ใช้แนวทางในการสารวจ
ความคิดเห็ น เช่น เดียวกับ กลุ่ มหน่ ว ยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการส ารวจความคิดเห็ นของผู้ แทน
กลุ่มสถานประกอบการจานวน 3 ตัวอย่าง สรุปประเด็นสาคัญจากการสารวจแบบสอบถามได้ดัง ตารางที่
3.4-8
(3.2.4) การสารวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นาชุมชน
การส ารวจความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชนในพื้ น ที่ ศึ ก ษาใช้ เทคนิ ค การ
รวบรวมข้อมูล ผ่านการสัมภาษณ์ รายบุคคล ดาเนินการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีผู้ ให้ สั มภาษณ์
ทั้ ง หมด 6 ตั ว อย่ า ง (ข้ อ มู ล ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ดั ง ตารางที่ 3.4-9) บรรยากาศการสั ม ภาษณ์ ผู้ น าชุ ม ชน
แสดงดังภาพที่ 3.4-1 สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
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หน้า 3-132

ผู้ให้สัมภาษณ์
หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านกระเฉท
ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 30 ปี

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดมาบข่า
ตาแหน่ง : ครู
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 3 ปี
หน่วยงาน : วัดมาบข่า
ตาแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดมาบข่า
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 3 ปี

การคาดการณ์ผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง

- เคยรับข้อมูลข่าวสารของ - เสียงดัง
โครงการฯ มาก่อน โดย
- ฝุ่นละออง
รับทราบมาจากป้าย
ควรมีมาตรการควบคุม
ประกาศตามชุมชน/
หน่วยงานราชการ การ
ประชุมชี้แจงโครงการฯ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
และแผ่นพับ/เอกสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
- รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็น - ไม่มผี ลกระทบ
ครั้งแรก

ระยะดาเนินการ
- ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ควรมีมาตรการ
ควบคุม

- ไม่มผี ลกระทบ

- รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็น - การจราจร ควรมีป้าย - การพัฒนาระบบ
ครั้งแรก
เตือน สัญญาณเตือน
สาธารณูปโภคใน
- การชารุดของถนนจาก
อนาคต
การขุดหรือเจาะ ควรมี - ความปลอดภัย
การซ่อมแซมให้กลับคืน
สภาพเดิม

ข้อเสนอแนะต่อการ
ข้อเสนอแนะต่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
พัฒนาโครงการ
ของโครงการฯ
- ให้เพิ่มช่องทางการ
- ควรมีการสร้างความ
ประชาสัมพันธ์
เข้าใจให้กับ
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
ประชาชนและมี
ให้มีเจ้าหน้าทีส่ ามารถตอบ
ความปลอดภัยต่อ
ข้อสงสัยได้มาร่วมลงชุมชน
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

- ยินดีมสี ่วนร่วมการรับฟัง
ข้อมูลข่าวสารของโครงการ

-

- ยินดีมสี ่วนร่วมการรับฟัง
ข้อมูลข่าวสารของโครงการ
โดยให้มีการแจ้งข้อมูลของ
โครงการให้ประชาชน
หรือน่วยงานรับทราบ

- ให้โครงการมี
การศึกษาผังเมืองให้
ละเอียด
- ให้เจ้าหน้าที่ชุมชน
สัมพันธ์ลงพื้นที่อย่าง
สม่าเสมอ

รายงานฉบับสมบูรณ์

หน้า 3-133

ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
โครงการฯ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
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ตารางที่ 3.4-7
สรุปความคิดเห็นของผู้แทนพื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สาคัญต่อการพัฒนาโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
โครงการฯ

การคาดการณ์ผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ

สถานประกอบการ : บริษัท ทุนเท็กซ์
เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จากัด
ตาแหน่ง : ธุรการ
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 23 ปี

- เคยรับข้อมูลข่าวสารของ
- การจราจรหนาแน่น
โครงการฯ มาก่อน โดย
ควรมีการปรับเปลี่ยน
รับทราบมาจากการประชุม
เวลาการทางาน
ชี้แจงโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 - ฝุ่นละออง
มิถุนายน 2564

- ไม่มผี ลกระทบ

สถานประกอบการ : บริษัท ภคมน คอร์
ปอเรชั่น จากัด
ตาแหน่ง : ฝ่ายบุคคล
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 2 ปี

- รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็น
ครั้งแรก

- ไม่มผี ลกระทบ

- ไม่มผี ลกระทบ

ข้อเสนอแนะต่อการ
ข้อเสนอแนะต่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
พัฒนาโครงการ
ของโครงการฯ
- โครงการควรมีการ
- ควรมีการควบคุม
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
การดาเนินงานของ
ในโครงการรับทราบ เพื่อให้
โครงการ โดยการ
พนักงานได้มีส่วนร่วมและ
เน้นด้านความ
ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ปลอดภัยกับชุมชน
ของโครงการต่อไป
เป็นหลัก และ
- การประชาสัมพันธ์
ดาเนินการให้มี
เสนอแนะให้มรี ูปภาพหรือ
ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ
แพนผัง หรือการทาสื่อ
เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
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ตารางที่ 3.4-8
สรุปความคิดเห็นของผู้แทนสถานประกอบการต่อการพัฒนาโครงการฯ

รายงานฉบับสมบูรณ์

หน้า 3-134

ผู้ให้สัมภาษณ์
สถานประกอบการ : บริษัท ทีเคแอล
เอนจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด
ตาแหน่ง : เจ้าของสถานประกอบการ
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 7 ปี
ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
โครงการฯ
- รับทราบข้อมูลข่าวสารเป็น
ครั้งแรก

การคาดการณ์ผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
- คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบในระยะ
ก่อสร้าง

ระยะดาเนินการ
- คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบในระยะ
ดาเนินการ

ข้อเสนอแนะต่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการฯ
- มีความเชื่อมั่นในการ
ดาเนินการของโครงการฯ
และยินดีมีส่วนร่วมการรับ
ฟังข้อมูลข่าวสารของ
โครงการ และให้โครงการมี
การเผยแพร่ข้อมูลโครงการ
ต่อคนในชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาโครงการ
-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
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ตารางที่ 3.4-8
สรุปความคิดเห็นของผู้แทนสถานประกอบการต่อการพัฒนาโครงการฯ (ต่อ)

รายงานฉบับสมบูรณ์

หน้า 3-135

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.4-9
แสดงข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้นาชุมชน
ตาแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์
1. กานันตาบลมาบข่า
2. สารวัตรกานันตาบลมาบข่า
3. สารวัตรกานันตาบลมาบข่า
4. ประธานชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
5. รองประธานชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
6. กรรมการชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8

อายุ
58
69
55
60
56
48

จานวนปีที่
ดารงตาแหน่ง
1
1
6
5
1
1

ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564

ภาพที่ 3.4-1 : ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน
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หน้า 3-136

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ข้อมูลสภาพสังคม
ชุ ม ชนหนองคล้ า หมู่ ที่ 8 มี ลั ก ษณะเป็ น ชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม มี อ ายุ ป ระมาณ 12 ปี
มี ป ระเพณี ส าคั ญ ในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ ท าบุ ญ ข้ า วหลาม สงกรานต์ เป็ น ต้ น ประชากรส่ ว นใหญ่ ในพื้ น ที่
นับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้ ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ประชากรเพิ่มมากขึ้น
ลั ก ษณะที่ อ ยู่ อ าศั ย ของคนในชุ ม ชนดี ขึ้ น รวมทั้ งระบบสาธารณู ป โภคของชุ ม ชนก็ ดี ขึ้ น เช่ น เดี ย วกั น
สาหรับความสัมพันธ์ภายในชุมชนและระหว่างชุ มชนใกล้เคียงมีลักษณะความสัมพันธ์เหมือนเครือญาติ
และประชาชนส่วนใหญ่จะร่วมทากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ
ประชาชนในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ รั บ จ้ า งในโรงงาน รั บ จ้ า งทั่ ว ไป
เกษตรกรรม และค้าขาย สาหรับฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มแย่ลง โดยเฉพาะปัจจุบัน เนื่องมาจากได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชนในปัจจุบัน
ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ชุมชนมีปัญหาเรื่องการจราจร อันเนื่องมาจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างถนน และปัญหาเรื่องน้าขังถนน
ด้านบริการโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ชุมชนมีปัญหาการขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข
ด้านการคาดหวังต่อการคืนประโยชน์ให้ชุมชน พบว่าคาดหวังให้โครงการสนับสนุน
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ข้อมูลความคิดเห็นต่อโครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดรับทราบข้อมูลโครงการมาก่อนที่จะได้รับการสัมภาษณ์แล้ว
โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูลหลากหลายช่องทาง เช่น เจ้าหน้าที่ โครงการฯ เจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่น
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 และผู้นาชุมชน เป็นต้น
สาหรับความคิดเห็นต่อผลกระทบระยะก่อสร้างของโครงการฯ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์
บางส่วนคาดว่าจะเกิดผลกระทบ เช่น ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาการจราจร เช่น การกีดขวางการจราจร
การจราจรติดขัด และอุบัติเหตุจากการจราจร เป็นต้น โดยมีข้อเสนอแนะให้มีป้าย/สัญญาณเตือน ให้ทราบว่า
มีการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ในส่วนระยะดาเนินการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งหมดคาดว่าจะ
ไม่ได้รับผลกระทบ และทั้งหมดมีความเชื่อมั่นต่อโครงการฯ ว่าจะดาเนินการได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากที่ผ่านมา
โครงการมีการดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างสม่าเสมอ
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการฯ ดังนี้
- ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมีการจัดประชุมคณะกรรมการทุกๆ 6 เดือน
- ควรมีการสนับสนุนการจ้างงานคนในพื้นที่
- ควรให้รถฉีดพรมน้าในระยะก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- ควรมีช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจนให้กับประชาชน ในกรณีที่ได้รับผลกระทบ
จากการดาเนินการของโครงการฯ ในระยะก่อสร้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3.2.5) กลุ่มครัวเรือน
การสารวจความคิดเห็ นของกลุ่มครัวเรื อนในรัศมีศึกษา (ระยะ 0-50 เมตร
และระยะ 50-500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่ งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ) ได้ดาเนิน การระหว่าง
วันที่ 17-22 มิถุนายน 2564 โดยมีการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนจานวนทั้งหมด 101 ตัวอย่าง
บรรยากาศการสั ม ภาษณ์ แ สดงดั ง ภาพที่ 3.4-2 รายละเอี ย ดผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิ จ -สั ง คม
กลุ่ ม ครั ว เรื อ นดั ง ภาคผนวก 3ญ สรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ แบ่ ง เป็ น (ก) กลุ่ ม ครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ ใ นรั ศ มี
ระยะ 0-50 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ และ (ข) ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี
ระยะ 51-500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
(ก) ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี ระยะ 0-50 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
จากการส ารวจความคิ ดเห็ น ผู้ ให้ สั มภาษณ์ แ บ่ งเป็ น เพศชายร้อ ยละ 53.8 และ
เพศหญิงร้อยละ 46.2 มีอายุเฉลี่ย 46.5 ปี อายุต่าสุด 25 ปี อายุสูงสุด 68 ปี สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
เป็นหัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 61.5 และเป็นคู่สมรสร้อยละ 23.1 และบุตร/บุตรเขย/สะใภ้ ร้อยละ 15.4
สาหรับการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์จบการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 38.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.ร้อยละ 30.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 23.1 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 7.7 การนับถือ
ศาสนาของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100.0 เมื่อสอบถามภูมิลาเนาของผู้ให้สัมภาษณ์
พบว่าเป็นประชากรดั้งเดิมร้อยละ 61.5 และย้ายมาจากที่อื่นร้อยละ 38.5 โดยย้ายมาจากต่างจังหวัด เช่น
จังหวัดอุตรดิตถ์ หนองคาย บุ รีรัมย์ และนครสวรรค์ เป็นต้น จานวนปีที่ย้ายมาเฉลี่ย 22.5 ปี ต่าสุด 2 ปี
สูงสุด 30 ปี สาเหตุที่ครัวเรือนย้ายมาจากที่อื่น เนื่องจากมาทางานร้อยละ 80.0 และย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้อง
ร้อยละ 20.0 เมื่อสอบถามถึงการจะย้ายไปอยู่ที่อื่นพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดไม่คิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่น
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน
จานวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศชายเฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน และ
เพศหญิงเฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน สาหรับการมีงานทาของสมาชิกในครัวเรือนพบว่ามีสมาชิกที่ทางานเฉลี่ย 2-3
คน/ครัวเรือน สมาชิกไม่ได้ทางานเฉลี่ย 1-2 คน/ครัวเรือน ประกอบด้วย เด็กอ่อนก่อนวัยเรียน นักเรียน/
นักศึกษา วัยทางานที่ว่างงาน คนชรา และแม่บ้าน
อาชีพหลักของครัวเรือนมีอาชีพค้าขายร้อยละ 38.4 อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 30.8
ประกอบธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 23.1 และอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 7.7 ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ครัวเรือนไม่มีอาชีพรองร้อยละ 76.9 และมีอาชีพรองร้อยละ 23.1 โดยจะมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนปัญหาในการ
ประกอบอาชีพของครัว เรือนพบว่าไม่ มีปัญ หาในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 76.9 และมีปัญหาในการ
ประกอบอาชี พ ร้ อ ยละ 23.1 เนื่ อ งจาก เศรษฐกิ จ ไม่ ค่ อ ยดี และสถานการณ์ โรคระบาด (โควิ ด -19)
เมื่อสอบถามถึงรายได้รวมของครัวเรือนพบว่ามีรายได้รวมเฉลี่ย 19,860 บาท/เดือน รายได้ต่าสุด 10,000 บาท/เดือน
รายได้สูงสุด 30,000 บาท/เดือน ส่วนรายจ่ายรวมของครัวเรือนพบว่ามีรายจ่ายรวมเฉลี่ย 18,570 บาท/เดือน
รายจ่ายต่าสุด 10,000 บาท/เดือน รายจ่ายสูงสุด 30,000 บาท/เดือน ความเพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจาวัน
ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเพียงพอร้อยละ 69.2. และไม่เพียงพอร้อยละ 30.8 การแก้ไขในกรณีรายได้ไม่เพียงพอ
คือการหารายได้เสริม
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ภาพที่ 3.4-2 : ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน
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ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในด้านการเกษตรในครัวเรือน ผู้ให้สัมภาษณ์
ระบุว่าไม่มีการใช้สารเคมีร้อยละ 84.6 และมีการใช้สารเคมีร้อยละ 15.4 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการดื่มสุรา
เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พบว่าในครัวเรือนมีการดื่ม ร้อยละ 46.2 โดยดื่มเฉลี่ย 6.86 แก้ว/ครั้ง
ปริมาณน้อยสุด 1 แก้ว/ครั้ง ปริมาณมากสุด 20 แก้ว/ครั้ง ส่วนความถี่ในการดื่มพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ดื่ม 3-4
ครั้ง/สัปดาห์เท่ากับดื่ม 1 ครั้ง/เดือนร้อยละ 33.3 และดื่มทุ กวันเท่ากับดื่ม 1 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 16.7
ยังมีบ างส่วนที่ในครัวเรือนไม่มีการดื่ม ร้อยละ 46.2 และในครัวเรือนมีการดื่มแต่ เลิกได้แล้วร้อยละ 7.7
ส่วนการสูบบุหรี่ของสมาชิกในครัวเรือนพบว่ามีการสูบบุหรี่ร้อยละ 53.8 โดยสูบเฉลี่ย 8.01 มวน/วัน ปริมาณน้อย
สุด 4 มวน/วัน ปริมาณมากสุด 16 มวน/วัน ระยะเวลาในการสูบบุหรี่เฉลี่ย 16.50 ปี ต่าสุด 5 ปี สูงสุด 25 ปี
ในครัวเรือนไม่มีการสูบบุหรี่ร้อยละ 30.8 และในครัวเรือนมีการสูบบุหรี่แต่เลิกได้แล้วร้อยละ 15.4
สถานพยาบาลที่ สมาชิกในครัวเรือนไปใช้บ ริการผู้ ให้ สั มภาษณ์ ระบุว่า เป็ น
โรงพยาบาลรัฐ ร้อยละ 41.9 ปล่อยให้หายเองร้อยละ 22.6 โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก ร้อยละ 19.4
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร้อยละ 16.1 ส่วนความเพียงพอของสถานบริการสาธารณสุข/
บุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ พ บว่ า มี ค วามเพี ย งพอร้อ ยละ 84.6 และไม่ เพี ย งพอร้ อ ยละ 15.4
ความสะดวกในการเดิน ทาง/การรับ บริการจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ผู้ให้สั มภาษณ์ระบุว่า
การเดินทางสะดวกร้อยละ 84.6 และการเดินทางไม่สะดวกร้อยละ 15.4 เมื่อสอบถามถึงวิธีการกาจัดขยะ
ของครัวเรือนพบว่ากาจัดโดยให้เ ทศบาล/อบต. นาไปกาจัดร้อยละ 76.9 และนาไปกาจัดเองร้อยละ 23.1
ส่วนการบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะพบว่าไม่มีการบาบัดก่อนร้อยละ 76.9 และมีการบาบัดก่อน
ร้อยละ 23.1 เมื่อถามถึงภาวะการเจ็บป่วยหรือโรคประจาตัวของสมาชิกในครัวเรือนพบว่ามีการเจ็บป่วย
หรื อ มี โรคประจ าตั ว ร้ อ ยละ 61.5 เช่ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ร้ อ ยละ 37.5 โรคเครี ย ดสะสม/โรคจิ ต
ร้อยละ 25.0 และโรคระบบทางเดินหายใจร้อยละ 12.5 เป็นต้น รองลงมาคือ ไม่มีการเจ็บป่วยหรือโรค
ประจาตัวร้อยละ 38.5
ข้อมูลด้านสภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชนในปัจจุบัน
ผู้ให้ สัมภาษณ์ ระบุว่าปัญ หาสิ่งแวดล้ อมในชุมชน ได้แก่ ปัญ หาฝุ่ นละออง/
เขม่ าควั น ร้ อ ยละ 38.5 และปั ญ หากลิ่ น ร้อ ยละ 15.4 ส่ ว นปั ญ หาการรับ บริ ก ารโครงสร้างพื้ น ฐาน/
บริการสาธารณะ ได้แก่ ปัญหาไฟฟ้าร้อยละ 38.5 เช่น ไฟตก ไฟดับ เป็นต้น รองลงมาคือปัญหาประปา
ร้อยละ 15.4 เช่น น้าไม่ค่อยไหล เป็นต้น และปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยร้อยละ 15.4 เช่น ไม่มีถังขยะ
ไม่มีรถมาจัดเก็บขยะ เป็นต้น
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การรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการฯ
ผู้ให้ สัมภาษณ์ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ มาก่อนร้อยละ 69.2 และ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ เป็นครั้งแรกร้อยละ 30.8 โดยรับทราบข้อมูลมาจากกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ร้ อ ยละ 56.3 เพื่ อ นบ้ า น/เพื่ อ นร่ ว มงานร้ อ ยละ 37.4 และการประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ฯ เมื่ อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ร้อยละ 6.3 เมื่อสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ถึงการรับรู้ข้อมูลพบว่ารับทราบร้อยละ 53.8
ไม่เคยทราบร้อยละ 30.8 และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 15.4 การรับทราบข้อมูลว่าผู้พัฒนาโครงการฯ
คือ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ผู้ให้สัมภาษณ์รับทราบร้อยละ 46.1 ไม่เคยทราบร้อยละ 38.5
และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 15.4 การรับทราบว่าโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่รับทราบร้อยละ 46.1 รับทราบร้อยละ
38.5 และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 15.4
เมื่อสอบถามถึงการคาดการณ์ผลกระทบในระยะก่อสร้างผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ไม่มีผลกระทบร้อยละ 61.5 และมีผลกระทบร้อยละ 38.5 โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 3 อันดับแรก
ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละอองร้อยละ 30.8 สาเหตุมาจากการขุดดิน/เปิดหน้าดินเพื่อวางท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติ
ปั ญ หาเสีย งดังรบกวนร้ อยละ 15.4 สาเหตุมาจากการดาเนินการวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ และปัญ หา
การจราจรร้ อ ยละ 15.4 สาเหตุ ร ถบรรทุ ก/รถขนส่ งวั ส ดุ อุป กรณ์ ก่ อ สร้า ง การคาดการณ์ ผ ลกระทบ
ในระยะด าเนิ น การผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ร ะบุ ว่ าไม่มี ผ ลกระทบร้อยละ 61.5 และมี ผ ลกระทบร้อ ยละ 38.5
โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ อุบั ติเหตุจากท่อก๊าซธรรมชาติระเบิด ร้อยละ 23.1 และการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ร้อยละ 15.4 ส่วนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากการดาเนินการ
ของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 76.9 เนื่องจากในพื้นที่ปัจจุบันนี้มีการวางท่อ
ก๊ า ซธรรมชาติ อ ยู่ แ ล้ ว และระบุ ว่ ามี ก ารเปลี่ ย นแปลงร้อ ยละ 23.1 เนื่ อ งจากต้ อ งมี ค วามวิต กกั ง วล
เรื่อ งอุบั ติ เหตุท่ อก๊ าซธรรมชาติร ะเบิ ด เมื่ อสอบถามถึงความเชื่อ มั่น ในการดาเนิ น การของโครงการ ฯ
ผู้ให้สัมภาณ์ระบุว่าเชื่อมั่น ร้อยละ 53.8 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 30.8 และไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 15.4
ส่วนความคาดหวังต่อการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าให้มีการคืนประโยชน์ด้านการศึกษา
ของเด็กในชุมชนร้อยละ 38.5 ด้านระบบสาธารณูปโภคในชุมชนร้อยละ 38.5 ด้านการประกอบอาชีพ
ของคนในชุมชนร้อยละ 15.4 และด้านสุขภาพของคนในชุมชนร้อยละ 7.6
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในระยะก่ อ นก่ อ สร้า ง ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ร ะบุ ว่ า
ร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ร้อยละ 52.0 ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ ร้อยละ 28.0
และช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ต่อคนในชุมชนร้อยละ 20.0 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ร้อยละ 43.3 ช่วยเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ต่อคนในชุมชนเท่ากับช่วยติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างร้อยละ 20.0 และร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ
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ร้อยละ 16.7 และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะดาเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่วมรับฟังข้อมูล
ข่ า วสารของโครงการฯ ร้ อ ยละ 41.9 ช่ ว ยเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของโครงการฯ ต่ อ คนในชุ ม ชน
ร้อยละ 22.5 ร่วมให้ข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์ต่อโครงการฯ ร้อยละ 19.4 ช่วยติดตามดูแลให้ ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการร้อยละ 9.7 และช่วยติดตามดูแล
กิจกรรมต่างๆ อันที่จะมีผลให้เกิดความเสียหายของโครงการฯ ร้อยละ 6.5
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่าควรมี
การประชาสั ม พั น ธ์ เพิ่ ม เติ ม ร้ อ ยละ 84.6 และระบุ ว่ า ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เพิ่ ม เติ ม
ร้อ ยละ 15.4 ส่ ว นรู ป แบบ/วิธีก ารให้ ข้อ มู ล ข่าวสารโครงการฯ ที่ เห็ น ว่าสะดวกที่ สุ ด ได้ แก่ แจ้งผ่ าน
จดหมาย/เอกสาร แจ้งต่อประชาชนโดยตรงร้อยละ 46.1 การจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนร้อยละ 30.8 และแจ้ งข้อมู ลข่าวสารผ่ านกานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน ประธานชุมชน และกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชร้อยละ 23.1 โดยเรื่องที่ต้องการรับรู้/รับทราบ ได้แก่ ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับร้ อยละ 33.3
รายละเอียดโครงการฯ เช่น เส้นทางการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ เป็นต้น ร้อยละ 26.7 และ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการฯ ร้อยละ 20.0 แผนงาน/ระยะเวลาในการดาเนินงานร้อยละ 13.3
ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการฯ ร้อยละ 6.7
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์
มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ของโครงการฯ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการฯ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับทราบมากกว่านี้ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
ควรมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแนวท่อ ส่งก๊าซ
ธรรมชาติฯ
ควรมีการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชนที่
อยู่ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ โดยการจัดกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ
ด้านความปลอดภัยและการดูแลบารุงรักษาแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ
ควรมีม าตรการป้ อ งกั น ผลกระทบให้ ค รอบคลุ ม และปฏิ บั ติ ตามอย่ าง
เคร่งครัด
กรณีที่ชุมชนได้รับผลกระทบ โครงการควรมีมาตรการเยียวยาและเชย
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
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(ข) ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี ระยะ 51-500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ของโครงการฯ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
จากการส ารวจความคิดเห็ น ผู้ ให้ สั มภาษณ์ แบ่ง เป็ นเพศหญิ ง ร้อยละ 51.1 และ
เพศชายร้อยละ 48.9 มีอายุเฉลี่ย 47.0 ปี อายุต่าสุด 24 ปี อายุสูงสุด 73 ปี สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
เป็ น หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นร้ อ ยละ 71.6 คู่ ส มรสร้ อ ยละ 20.5 บุ ต ร/บุ ต รเขย/สะใภ้ เท่ า กั บ บิ ด า/มารดา
ร้อยละ 3.4 และพี่น้องร้อยละ 1.1 สาหรับการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
เท่ า กั บ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ร้ อ ยละ 30.7 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/ปวช.ร้ อ ยละ 27.3
ระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 7.9 และระดับปริญญาตรีร้อยละ 3.4 การนับถือศาสนาของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด
นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100.0 เมื่อสอบถามภูมิลาเนาของผู้ ให้สัมภาษณ์พบว่า เป็นประชากรดั้งเดิม
ร้อยละ 54.5 และย้ายมาจากที่อื่นร้อยละ 45.5 โดยย้ายมาจากต่างจังหวัด เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ หนองคาย
อุ ต รดิ ต ถ์ และนครสวรรค์ เป็ น ต้ น จ านวนปี ที่ ย้ า ยมาเฉลี่ ย 12.53 ปี ต่ าสุ ด 1 ปี และสู ง สุ ด 27 ปี
สาเหตุที่ครัวเรือนย้ายมาจากที่อื่น เนื่องจากมาทางานร้อยละ 47.5 มาแต่งงานกับคนพื้นที่ร้อยละ 22.5
ย้ายตามต้นสังกัดของหน่วยงานร้อยละ 20.0 และย้ายตามพ่อแม่/ญาติพี่น้องร้อยละ 10.0 เมื่อสอบถามถึง
การจะย้ายไปอยู่ที่อื่นพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ระบุ ว่าไม่คิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ร้อยละ 72.7 และระบุว่าคิดว่า
จะย้ายไปอยู่ที่อื่นร้อยละ 27.3 เนื่องจากกลับบ้านที่ต่างจังหวัด
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน
จานวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศชายเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน
และเพศหญิงเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน สาหรับการมีงานทาของสมาชิกในครัวเรือนพบว่ามีสมาชิกที่ทางานเฉลี่ย
2-3 คนต่อครัวเรือน สมาชิกไม่ได้ทางานเฉลี่ย 1-2 คนต่อครัวเรือน ประกอบด้วย เด็กอ่อนก่อนวัยเรียน
นักเรียน/นักศึกษา วัยทางานที่ว่างงาน คนชรา และแม่บ้าน
อาชีพ หลั กของครัวเรือนส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ
47.7 อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 17.1 อาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 13.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 11.4
อาชีพ ค้าขายร้อยละ 6.8 และอาชีพ รับ จ้างท าการเกษตรร้อยละ 3.4 ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ระบุว่าครัว เรือ น
ไม่มีอาชีพรองร้อยละ 90.9 และมีอาชีพรองร้อยละ 9.1 โดยจะมีอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพค้าขาย และ
รั บ จ้ างในโรงงานอุ ต สาหกรรม ส่ ว นปั ญ หาในการประกอบอาชี พ ของครัว เรื อ น พบว่ า ไม่ มี ปั ญ หาใน
การประกอบอาชีพร้อยละ 95.5 และมีปัญหาในการประกอบอาชีพร้อยละ 4.5 เนื่องจาก เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
และรายได้ลดลง เมื่อสอบถามถึงรายได้รวมของครัวเรือนพบว่ามีรายได้รวมเฉลี่ย 30,115.38 บาทต่อ
เดื อ น รายได้ ต่ าสุ ด 3,000 บาทต่ อเดื อ น รายได้ สู งสุ ด 50,000 บาทต่ อเดื อ น ส่ ว นรายจ่ ายรวมของ
ครัวเรือนพบว่ามี รายจ่ายรวมเฉลี่ย 23,240.00 บาทต่อเดือน รายจ่ายต่าสุด 8,000 บาทต่อเดือน รายจ่าย
สูงสุด 50,000 บาทต่อเดือน ความเพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจาวันผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเพียงพอร้อยละ 97.7
และไม่เพียงพอร้อยละ 2.3 การแก้ไขในกรณีรายได้ไม่เพียงพอคือการหารายได้เสริม
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ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในด้านการเกษตรในครัวเรือน ผู้ให้สัมภาษณ์
ระบุว่าไม่มีการใช้สารเคมีร้อยละ 94.3 และมีการใช้สารเคมี ร้อยละ 5.7 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการดื่มสุรา
เบี ยร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่าในครัวเรือนไม่มีการดื่มร้อยละ 76.2 มีการดื่ม ร้อยละ 13.6
โดยดื่มเฉลี่ย 6.86 แก้วต่อครั้ง ปริมาณน้อยสุด 1 แก้วต่อครั้ง ปริมาณมากสุด 20 แก้วต่อครั้ง ส่วนความถี่
ในการดื่มผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าดื่ม 2 ครั้ง ต่อเดือน ร้อยละ 41.7 ดื่มทุกวันเท่ากับดื่ม 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
ร้ อ ยละ 25.0 และ 1 ครั้ ง ต่ อสั ป ดาห์ ร้อ ยละ 8.3 ยั งมี บ างส่ ว นที่ ในครัว เรือ นมี ก ารดื่ ม แต่ เลิ ก ได้ แ ล้ ว
ร้อยละ 10.2 ส่วนการสูบบุหรี่ของสมาชิกในครัวเรือนพบว่าไม่มีการสูบบุหรี่ร้อยละ 89.8 ในครัวเรือนมีการสูบ
บุหรี่แต่เลิกได้แล้วร้อยละ 7.9 และมีการการสูบบุหรี่ ร้อยละ 2.3 โดยสูบเฉลี่ย 12 มวนต่อวัน ปริมาณน้อย
สุด 2 มวนต่อวัน ปริมาณมากสุด 14 มวนต่อวัน ระยะเวลาในการสูบบุหรี่เฉลี่ย 14.0 ปี ต่าสุด 2 ปี สูงสุด
22 ปี
สถานพยาบาลที่ ส มาชิ ก ในครั ว เรื อ นไปใช้ บ ริ ก ารผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ระบุ ว่ า เป็ น
โรงพยาบาลรัฐร้อยละ 84.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร้อยละ 11.4 และโรงพยาบาลเอกชนหรือ
คลินิกร้อยละ 4.5 ส่วนความเพียงพอของสถานบริการสาธารณสุข/บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ พบว่า
มีความเพียงพอร้อยละ 90.9 และไม่เพี ยงพอร้อยละ 9.1 ความสะดวกในการเดินทาง/การรับบริการ
จากสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ร ะบุ ว่ า การเดิ น ทางสะดวกร้ อ ยละ 88.6 และ
การเดิน ทางไม่สะดวกร้อยละ 11.4 เมื่อสอบถามถึงวิธีการกาจัดขยะของครัว เรือนพบว่ากาจัดโดยให้
เทศบาล/อบต. นาไปกาจัดร้อยละ 93.2 และนาไปกาจัดเองร้อยละ 6.8 ส่วนการบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่
สาธารณะพบว่าไม่มีการบาบัดก่อนร้อยละ 95.5 และมีการบาบัดก่อนร้อยละ 4.5 เมื่อถามถึงภาวะการ
เจ็บป่วยหรือโรคประจาตัวของสมาชิกในครัวเรือนพบว่าไม่มีการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจาตัวร้อยละ 81.8
และมีการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจาตัวร้อยละ 18.2 เช่น โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 87.4 โรคระบบทางเดิน
หายใจเท่ากับโรคหัวใจ ร้อยละ 6.3 เป็นต้น
ข้อมูลด้านสภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชนในปัจจุบัน
ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้แก่ ปัญหากลิ่น ร้อยละ 15.9
ปัญหาเสียงดังรบกวนร้อยละ 5.7 ปัญหาขยะร้อยละ 4.5 และปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 3.4
ส่ วนปั ญ หาการรับ บริ การโครงสร้ างพื้ นฐาน /บริการสาธารณะ ได้แก่ ปัญ หาไฟฟ้า ร้อยละ 12.5 เช่ น
ไฟตก ไฟดับ เป็นต้น และปัญหาประปาร้อยละ 2.3 เช่น น้าไม่ค่อยไหล เป็นต้น
การรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการฯ
ผู้ให้สัมภาษณ์รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ มาก่อนร้อยละ 64.8 และรับทราบ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการฯ เป็ น ครั้ งแรกร้ อ ยละ 35.2 โดยรั บ ทราบข้ อ มู ล มาจากก านั น /ผู้ ใหญ่ บ้ า น
ร้ อ ยละ 63.2 เพื่ อ นบ้ า น/เพื่ อ นร่ ว มงานร้ อ ยละ 28.1 และการประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ฯ เมื่ อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ร้อยละ 8.7 เมื่อสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ถึงการรับรู้ข้อมูลพบว่ารับทราบร้อยละ 51.1
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ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 26.1 และไม่ เคยทราบร้อยละ 22.8 การรับทราบข้อมูลว่า ผูพ้ ฒั นาโครงการฯ
คือ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ผู้ให้สัมภาษณ์รับทราบร้อยละ 50.0 ไม่เ คยทราบร้อยละ 25.0
และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 25.0 และการรับทราบว่าโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่รับทราบร้อยละ 38.7 รับทราบ
ร้อยละ 35.2 และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 26.1
เมื่อสอบถามถึงการคาดการณ์ผลกระทบในระยะก่อสร้างผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่าไม่มี
ผลกระทบร้อยละ 81.8 และมีผลกระทบร้อยละ 18.2 โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 3 อันดับแรก ได้แก่
ปัญหาการจราจรร้อยละ 85.2 สาเหตุรถบรรทุก/รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง ปัญหาเสียงดังรบกวน
ร้อยละ 5.7 สาเหตุมาจากการดาเนินการขุด/เจาะ และวางท่ อส่งก๊าซธรรมชาติ และปัญหาอุบัติเหตุจาก
การก่อสร้างร้อยละ 2.3 สาเหตุมาจากการดาเนินการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การคาดการณ์ผลกระทบใน
ระยะด าเนิ น การผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ร ะบุ ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบร้ อ ยละ 86.4 และมี ผ ลกระทบร้ อ ยละ 13.6
โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ ร้อยละ 9.1 และอุบัติเหตุ
จากท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ร ะเบิ ด ร้ อ ยละ 4.5 ส่ ว นการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารชี วิ ต ของคนในชุ มชนจาก
การดาเนินการของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 92.0 เนื่องจากในพื้นที่ปัจจุบันนี้มี
การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติอยู่แล้ว และระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 8.0 เนื่องจากต้องมีความวิตกกังวล
เรื่อ งอุบั ติ เหตุท่ อก๊ าซธรรมชาติร ะเบิ ด เมื่ อสอบถามถึงความเชื่อ มั่น ในการดาเนิ น การของโครงการ ฯ
ผู้ให้ สัมภาณ์ ระบุว่าเชื่อมั่น ร้อยละ 62.5 ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 28.4 และไม่แสดงความคิดเห็ น ร้อยละ 9.1
ส่ ว นความคาดหวั ง ต่ อ การคื น ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ร ะบุ ว่ า ให้ มี ก ารคื น ประ โยชน์
ด้ า นระบบสาธารณู ป โภคในชุ ม ชนร้ อ ยละ 62.5 ด้ า นการศึ ก ษาของเด็ ก ในชุ ม ชนร้ อ ยละ 28.4
ด้านการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ร้อยละ 8.0 และด้านสุขภาพของคนในชุมชนร้อยละ 1.1
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะก่อนก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่วมรับฟัง
ข้อมูล ข่าวสารของโครงการฯ ร้อยละ 55.1 ร่วมให้ ข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์ ต่อโครงการฯ ร้อยละ 24.4
และช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ต่อคนในชุมชนร้อยละ 20.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ร้อยละ 44.9 ร่วมให้ข้อมูล
ที่เป็น ประโยชน์ต่อโครงการฯ ร้อยละ 20.5 ช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของโครงการฯ ต่อคนในชุมชน
ร้อยละ 17.9 และช่วยติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง
ร้อยละ 16.7 และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะดาเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าร่วมรับฟังข้อมูล
ข่ า วสารของโครงการฯ ร้ อ ยละ 46.2 ร่ ว มให้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ โครงการฯ ร้ อ ยละ 17.9
ช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของโครงการฯ ต่อคนในชุมชนร้อยละ 15.4 ช่วยติดตามดูแลกิจกรรมต่างๆ
อันที่จะมีผลให้เกิดความเสียหายของโครงการฯ ร้อยละ 11.5 และช่วยติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร้อยละ 9.0
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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของโครงการฯ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ร ะบุ ว่ า ควรมี
การประชาสั ม พั น ธ์ เพิ่ ม เติ ม ร้ อ ยละ 67.0 และระบุ ว่ า ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เพิ่ ม เติ ม
ร้ อ ยละ 33.0 ส่ ว นรู ป แบบ/วิ ธี ก ารให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารโครงการ ฯ ที่ เ ห็ น ว่ า สะดวกที่ สุ ด ได้ แ ก่
แจ้ ง ผ่ า นจดหมาย/เอกสาร แจ้ ง ต่ อ ประชาชนโดยตรงร้ อ ยละ 46.0 แจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 28.6 และการจัดประชุมชี้แจงและรับฟัง
ความคิด เห็ น ของประชาชนร้อยละ 25.4 โดยเรื่อ งที่ต้ องการรับรู้/รับ ทราบ ได้ แก่ ประโยชน์ที่ ชุมชน
จะได้รับร้อยละ 27.5 รายละเอียดโครงการฯ เช่น เส้นทางการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ เป็นต้น
ร้อยละ 21.7 ผลกระทบจากการดาเนิ นการของโครงการฯ ร้อยละ 20.3 ช่องทางการประชาสั มพั นธ์
ของโครงการฯ ร้อยละ 17.4 และแผนงาน/ระยะเวลาในการดาเนินงานร้อยละ 13.1
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์
ควรมีรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์หากมีการดาเนินงานของโครงการฯ
มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ของโครงการฯ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการฯ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบมากกว่านี้ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
ควรมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ควรมี ก ารสร้างความเชื่อ มั่ น ในด้ านความปลอดภั ย ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชน
ที่อยู่ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยการจัดกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับด้าน
ความปลอดภัยและการดูแลบารุงรักษาแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ควรมีป้ายเตือนหรือป้ายแจ้งตาแหน่งของแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ










PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.2) Rev.01 (Final)

หน้า 3-146

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3.4.2

ด้านสาธารณสุข

3.4.2.1

สาธารณสุขและสุขภาพ
(1) คานา
การรวบรวมข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพในพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล
พื้ น ฐานในการประเมิ น ผลกระทบจากการพั ฒ นาโครงการทั้ งในระยะก่ อ สร้างและระยะด าเนิ น การ
ต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งผลกระทบต่อความเพียงพอของระบบบริการทางสาธารณสุข
ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการ ซึ่ง ผลที่ได้จากการประเมิน จะนาไปกาหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
(2.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านสาธารณสุขจากที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ศึกษา
(2.2) การเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ เจ้ าหน้ า ที่ ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ ซึง่ ดาเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
(3) ผลการศึกษา
(3.1) ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
สาธารณสุขที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
1. สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา
พื้น ที่ศึกษาโครงการฯ อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ ที่ 8 ในเขตการ
ปกครองของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒ นา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านกระเฉท เป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ กรณีที่
มีการเจ็บป่วย/บาดเจ็บที่ไม่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ จะดาเนินการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
นิคมพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ขนาด 30 เตียง และหากไม่สามารถรักษาได้จะส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลระยองที่เป็นหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ขนาด 620 เตียง (ตารางที่ 3.4-10)
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท อยู่ห่างจากพื้นที่แนวท่อ
ส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที และโรงพยาบาลนิคม
พัฒนา ที่มีระยะห่างประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที โดยการส่งต่อผู้ป่วยจะถูก
นาตั วส่ งต่อตามสิทธิการรักษาหรือส่งไปยังโรงพยาบาลระยองที่อยู่ห่ างพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 25
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.4-10
หน่วยงานสาธารณสุขที่ดูแลชุมชนในพื้นที่ศึกษา
ชุมชน
ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8

ปฐมภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านกระเฉท

สถานพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิ
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา

ตติยภูมิ
โรงพยาบาลระยอง

ที่มา : สถานพยาบาลในพื้นที่ศึกษา, กรกฎาคม 2564

2. ความเพียงพอของสถานบริการสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท ที่รับผิดชอบในพื้นที่เทศบาล
ตาบลมาบข่าพัฒนา มีประชากรที่รับผิดชอบประมาณ 7,711 คน (ตารางที่ 3.4-11) โดยเป็นสถานบริการ
สาธารณสุขขนาดกลาง (ประชากรรับผิดชอบ 3,000-8,000 คน) อยู่ห่างจากชุมชนไม่เกิน 7 กิโลเมตร
เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน
- โรงพยาบาลนิคมพัฒนา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง โดยในกรณี
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉทไม่สามารถปฐมพยาบาลหรือช่วยเหลือฉุกเฉินผู้ป่วยได้
จะส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนิคมพัฒ นา ที่ มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อาเภอนิคมพัฒ นา ที่มีประชากร
ที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 56,500 คน ปัจจุบันมีอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 20.66 (ตารางที่ 3.4-11) ดังนั้น จึงมี
ความเหมาะสมและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ
- โรงพยาบาลระยอง เป็นโรงพยาบาล ขนาด 580 เตียง โดยในกรณีที่เกิดการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินและโรงพยาบาลนิคมพัฒนาไม่สามารถรักษาได้ จะส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลระยอง
เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา รวมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ครบครัน ส าหรั บ พื้ น ที่ รั บ ผิ ดชอบของโรงพยาบาลระยอง ได้ แก่ ผู้ ป่ วยในจังหวัด ระยอง มี ป ระชากร
รับผิดชอบทั้งสิ้น 741,524 คน โดยในปัจจุบันมีอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 91.27 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม
จึงมีความเพียงพอต่อประชาชนที่รับผิดชอบ (ตารางที่ 3.4-11)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.4-11
รายละเอียดสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา และสถานบริการที่รับส่งต่อผู้ป่วย
รายการ
1. พื้นที่รับผิดชอบ
2. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)
3. การให้บริการทางการแพทย์
3.1 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
- บริการแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป (OPD)
- บริการแผนกผู้ป่วยใน (IPD)
- บริการแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
- บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
- บริการแผนกห้องคลอด
- บริการแผนกห้องผ่าตัด
- บริการคลินิกเบาหวาน
- บริการคลินิกความดันโลหิตสูง
- บริการทันตกรรม
3.2 บริการตรวจรักษาเฉพาะทาง
- ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรม
- ตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม
- ตรวจรักษาผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
- ตรวจรักษาผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
- ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช
- ตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
- ตรวจรักษาผู้ป่วยจักษุ
- ตรวจรักษาผู้ป่วยโสต-ศอ-นาสิก
- ตรวจรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต (ห้อง ICU)
3.3 บริการชันสูตรและรักษา
- ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
- ตรวจทางห้องปฏิบัติการชั้นสูง
- ตรวจเอกซ์เรย์
- ตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT-scan)
- ตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
- บริการรังสีรักษา
- บริการล้างไต
- บริการธนาคารเลือด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.4-11
รายละเอียดสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา และสถานบริการที่รับส่งต่อผู้ป่วย (ต่อ)
รายการ
3.4 บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ
- บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
- บริการฝากครรภ์
- บริการตรวจเยี่ยมหลังคลอด
- บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค
- บริการกายภาพบาบัด
- บริการให้คาปรึกษาทั่วไป
- บริการให้คาปรึกษาทางจิตเวช
- บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- บริการบาบัดยาเสพติด
- บริการเยี่ยมบ้าน
- บริการสาธารณสุขชุมชน
- บริการนวดแผนไทย
- บริการยาสมุนไพร
- บริการอบสมุนไพร
- บริการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
4. รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์
- เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)
- เครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
- เครื่องสลายนิ่ว
- เครื่องอัลตราซาวด์
- เครื่องล้างไต
- รถพยาบาล
5. บุคลากรทางการแพทย์ (คน)
- แพทย์
- ทันตแพทย์
- พยาบาลวิชาชีพ
- เภสัชกร
- นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- อื่นๆ
6. จานวนเตียง (เตียง)
- จานวนเตียงผู้ป่วยใน
- จานวนเตียงผู้ป่วยนอก
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สถานบริการด้านสาธารณสุข
รพ.สต.
รพ.
รพ.
3/
2/
บ้านกระเฉท
นิคมพัฒนา
ระยอง2/
















































-

0
0
0
3
0
3

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
4
0

5
2
35
5
8
26

114
14
609
46
90
234

0
0

30
4

580
30
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.4-11
รายละเอียดสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา และสถานบริการที่รับส่งต่อผู้ป่วย (ต่อ)
สถานบริการด้านสาธารณสุข

รายการ
7. อัตราการครองเตียง
8. ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากเตียง
9. ระยะห่างจากโครงการฯ 1/(กม.)
10. เวลาที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยโดยประมาณ 2/ (นาที)
ที่มา :

รพ.สต.
บ้านกระเฉท3/
ไม่มผี ู้ป่วยใน
ไม่สามารถ
คานวณได้
5
5

รพ.
นิคมพัฒนา2/
20.66 3/
ใช้เตียงไม่
คุ้มค่า
17
20

รพ.
ระยอง2/
91.27 3/
เหมาะสม
25
30

ระยะทางและเวลาจาก google map (https://www.google.co.th/maps), 2564
คานวณจากระยะทางจาก (1/) โดยใช้ความเร็วรถที่ 60-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3/ คานวณจากข้อมูลของ GIS สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2564 (www. http://gishealth.moph.go.th/)

1/

2/

3. บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ศึกษา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท มีบุคลากรทางการแพทย์รวม
9 คน ซึ่งมีความเพียงพอกับ การให้บ ริการในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อเทียบกับ เกณฑ์อัตรากาลังควรมีของ
หน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ ปฐมภู มิ ดั ง ตารางที่ 3.4-12 ซึ่ ง ตามเกณฑ์ อั ต ราก าลั ง ควรมี ข อง
หน่ วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ขนาดกลาง (ประชากรรับผิดชอบ 3,000-8,000 คน) จะต้องมี
เจ้ าหน้ าที่ โดยรวมประมาณ 8-12 คน ประกอบด้ ว ย พยาบาลวิช าชี พ อย่างน้ อ ย 1 คน นั ก วิช าการ
สาธารณสุ ข/เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ข อย่างน้อย 1 คน และแพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(แพทย์แผนไทย) อย่างน้อย 1 คน (ตารางที่ 3.1-13) นอกจากนี้ ในอาเภอนิคมพัฒ นายังมีโรงพยาบาล
นิคมพัฒนาซึ่งสามารถส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉทได้
- โรงพยาบาลนิคมพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อ
ประชากรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ในอาเภอนิคมพัฒนาขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-14
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ชุมชน
ชุมชนบ้าน
หนองคล้า ม.8

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รพ.สต.
บ้านกระเฉท

ประชากรที่
รับผิดชอบตาม
พื้นที่รับผิดชอบ
(คน)
7,711

ที่มา : ประชากรที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจาก GIS สาธารณสุข, 2564

พยาบาลวิชาชีพ
มี
2

ควรมี
อย่างน้อย 1 คน
และเมื่อรวมกับ
นักวิชาการ
สาธารณสุข/เจ้า
พนักงาน
สาธารณสุขแล้ว
จะต้องมีไม่น้อย
กว่า 8 คน

นักวิชาการสาธารณสุข/
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
มี
5

ควรมี
อย่างน้อย 1
และเมื่อรวมกับ
พยาบาลวิชาชีพ
จะต้องมีไม่น้อย
กว่า 8 คน

แพทย์แผนไทย/
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(แพทย์แผนไทย)
มี
ควรมี
1
อย่างน้อย 1 คน
(หมุนเวียน)
(ขาด 1 คน)

อื่นๆ
มี
1

หน้า 3-152

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.4-12
ความเพียงพอของบุคลากรด้านสาธารณสุขในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข
- นักวิชาการสาธารณสุข / เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
- นักวิชาการสาธารณสุข / เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) / เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- แพทย์แผนไทย / เจ้าพนักงานสาธารณสุข (วุฒิ ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (อายุรเวท)
- นักวิชาการสาธารณสุข (เภสัชกรรม) / เจ้าหนักงานเภสัชกรรม
รวมเจ้าหน้าที่

เล็ก
1

ขนาดสถานบริการสาธารณสุข
กลาง
1

ใหญ่
1

2

4

4

2

4

3

2

3

6

4-7

8-12 (+1)

13-14 (+1)

หน้า 3-153

หมายเหตุ : หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิจะแบ่งตามขนาดประชากรรับผิดชอบ ได้แก่ (1) ขนาดเล็ก (<3,000 คน) ขนาดกลาง (3,000-8,000 คน) ขนาดใหญ่ (>8,000 คนขึ้นไป)
(+1) สาหรับสถานบริการสาธารณสุขขนาดกลาง หมายถึง แพทย์แผนไทย / เจ้าพนักงานสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย)
(+1) สาหรับสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่ หมายถึง นักวิชาการสาธารณสุข (เภสัชกรรม) / เจ้าหนักงานเภสัชกรรม
ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2564 (https://hrold.moph.go.th/site/hr_moph/)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.4-13
เกณฑ์อัตรากาลังควรมีของหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.4-14
สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พ.ศ. 2563
สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร
สาขาวิชาชีพ

-

ประชากร
แพทย์
ทันตแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
เภสัชกร

บุคลากรทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลนิคมพัฒนา
จานวน
จานวน
(คน)
ต่อประชากร
56,500
5
1:11,300
2
1:28,250
35
1:1,614
5
1:11,300

เป้าหมาย
ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
1: 1,800
1: 6,500
1: 400
1 : 3,500

ความเพียงพอบุคลากร
ทางการแพทย์
ควรมี
(คน)

ขาด/เกิน
(คน)

32
7
142
17

ขาด 27
ขาด 5
ขาด 107
ขาด 12

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, 2564

4. ข้อมูลประชากรและองค์ประกอบของประชากร
- เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา : ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความไวต่อสิ่งคุกคาม
ทางสุขภาพ (กลุ่มประชากรวัยเด็กอายุ 0-14 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) ของเทศบาลตาบลมาบข่า
พัฒนาแสดงดังรูปที่ 3.4-2 มีการกระจายตัวของประชากรแบ่งตามช่วงอายุและเพศ ปี พ.ศ.2563 (ข้อมูล
ประชากร ณ เดือนธัน วาคม พ.ศ.2563, กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2564) ตามโครงสร้าง
ประชากรมีลักษณะเป็นปิรามิดแบบหดตัว (Constrictive Pyramid) บ่งชี้ถึงจานวนคนเกิดและคนตาย
ลดลง โดยสัดส่วนเพศชายใกล้เคียงกับเพศหญิง (ร้อยละ 49.62 และ 50.38 ตามลาดับ) ประชากรส่ วน
ใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน (ร้อยละ 68.38) และประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการรับสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
(กลุ่มประชากรวัยเด็กอายุ 0-14 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 32.62 คิดเป็นอัตราส่วนพึ่งพิง
46.23
- อาเภอนิคมพัฒนา : ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความไวต่อสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
(กลุ่มประชากรวัยเด็กอายุ 0-14 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) ของอาเภอนิคมพัฒนา แสดงดังรูปที่ 3.4-2
มีการกระจายตัวของประชากรแบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลประชากร ณ เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563, กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2564) ตามโครงสร้างประชากรมีลักษณะเป็นปิรามิด
แบบหดตั ว (Constrictive Pyramid) บ่ ง ชี้ ถึ งจ านวนคนเกิ ด และคนตายลดลง โดยสั ด ส่ ว นเพศชาย
ใกล้ เคี ย งกั บ เพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 49.62 และ 50.38 ตามล าดั บ ) ประชากรส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในวัย แรงงาน
(ร้อยละ 69.42) และประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการรับสัมผัสสิ่งคุ กคามทางสุขภาพ (กลุ่มประชากรวัยเด็ก
อายุ 0-14 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 30.58 คิดเป็นอัตราส่วนพึ่งพิง 44.04
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ปิรามิดประชากรในอาเภอนิคมพัฒนา ปี 2563

ที่มา : ดัดแปลงจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2564

รูปที่ 3.4-2 : ปิรามิดประชากรในพื้นที่ศึกษา ปี พ.ศ.2563
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

- จังหวัดระยอง : ประชากรกลุ่มเสี่ ยงที่มีความไวต่อสิ่ งคุกคามทางสุ ขภาพ
(กลุ่มประชากรวัยเด็กอายุ 0-14 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) ของจังหวัดระยอง แสดงดัง รูปที่ 3.4-2
มีการกระจายตัวของประชากรแบ่งตามช่วงอายุและเพศ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลประชากร ณ เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563, กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2564) ตามโครงสร้างประชากรมีลักษณะเป็นปิรามิด
แบ บ ห ด ตั ว (Constrictive Pyramid) บ่ งชี้ ถึ ง จ าน วน ค น เกิ ดแล ะคน ต ายลด ลง โด ยสั ด ส่ วน
เพศชายใกล้เคียงกับเพศหญิง (ร้อยละ 49.12 และ 50.88 ตามลาดับ) ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน
(ร้อยละ 69.99) และประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการรับสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพ (กลุ่มประชากรวัยเด็ก
อายุ 0-14 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 30.01 คิดเป็นอัตราส่วนพึ่งพิง 49.28
- ภาพรวม โครงสร้างประชากรของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคม
พัฒนา และจังหวัดระยอง เป็นไปในลักษณะเดียวกั น คือ มีลักษณะเป็นปิรามิดแบบหดตัว (Constrictive
Pyramid) ประชากรกลุ่มเด็ก อายุ 0-15 ปี มีการเกิดลดลงตามลาดับ ส่วนวัยแรงงาน ณ ปัจจุบันมีมากที่สุด
เป็นกลุ่มอายุประมาณ 30-49 ปี แนวโน้มในอนาคตจึงอาจขาดแคลนกลุ่มแรงงาน เนื่องจากเด็กมีจานวน
ลดลง ขณะที่กลุ่ มอายุ มากกว่า 60 ปี ซึ่งเป็นวัยชรา แม้ว่าจะมีจานวนค่อยๆ ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น
แต่ในอนาคตกลุ่มแรงงานปัจจุบันที่อายุเพิ่มขึ้นจะเข้าแทนที่และเป็นกลุ่มชรา ทาให้อาจเกิดการพึ่ งพิง
สูงขึ้นได้
5. ข้อมูลสถิติชีพ
- เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา : จานวนประชากรของเทศบาลตาบลมาบข่า
พัฒนาระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรตามธรรมชาติอยู่ระหว่าง -3.07 ถึง
-1.70 ต่อประชากรพันคน ซึ่งหมายถึงจานวนคนที่เกิดในพื้นที่มีน้อยกว่าจานวนคนตาย อย่างไรก็ตามจานวน
ประชากรในเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะการย้ายถิ่นเข้ามาใน
พื้นที่ รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-15
- อ าเภอนิ ค มพั ฒ นา : จ านวนประชากรของอ าเภอนิ ค มพั ฒ นาระหว่า งปี
พ.ศ. 2559-2563 มี แ อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรตามธรรมชาติ อ ยู่ ร ะหว่ า ง -3.78 ถึ ง -3.17
ต่อประชากรพันคน ซึ่งหมายถึงจานวนคนที่เกิดในพื้นที่มี น้อยกว่าจานวนคนตาย อย่างไรก็ตามจานวน
ประชากรในอาเภอนิคมพัฒนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะการย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นที่
รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-15
- จังหวัดระยอง : จานวนประชากรของจังหวัดระยอง ระหว่างปี พ.ศ. 25592563 มีอัตราการเพิ่มขึ้น ของประชากรตามธรรมชาติอยู่ระหว่าง 3.78 ถึง 6.36 ต่อประชากรพันคน
ซึ่งหมายถึงจานวนคนที่เกิดในพื้นที่มีมากกว่าจานวนคนตาย นอกจากนี้จานวนประชากรในจังหวัดระยอง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติอาจเป็นเพราะการย้ายถิ่นเข้า
มาในพื้นที่ รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-15
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 3.4-15
รายละเอียดสถิติชีพของประชากรในเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา ในอาเภอนิคมพัฒนา และในจังหวัดระยอง พ.ศ. 2559-2563
ขอบเขต

เทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา 1/

อาเภอ
นิคมพัฒนา 2/

จังหวัดระยอง

หมายเหตุ :

ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
2559
2560
2561
2562
2563
2559
2560
2561
2562
2563

ชาย
(คน)
3,669
3,827
4,098
4,348
4,688
23,729
24,524
25,705
26,778
28,090
344,310
349,775
355,539
361,109
364,200

จานวนประชากร (คน)
หญิง
(คน)
3,700
3,867
4,203
4,450
4,760
24,176
24,928
26,043
27,645
28,410
355,913
361,461
367,777
373,644
377,324

รวม
(คน)
7,369
7,694
8,301
8,798
9,448
47,905
49,452
51,748
54,923
56,500
700,223
711,236
723,316
734,753
741,524

จานวนการเกิด (คน)
ชาย
หญิง
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
2
0
0
0
13
10
23
10
7
17
18
17
35
15
11
26
14
15
29
4,770
4,454
9,224
4,820
4,347
9,167
4,672
4,416
9,088
4,407
4,179
8,586
4,295
3,856
8,151

อัตราการเกิด
ต่อประชากรพันคน
0.00
0.13
0.00
0.23
0.00
0.48
0.34
0.68
0.47
0.51
13.17
12.89
12.56
11.69
10.99

จานวนการตาย (คน)
ชาย
หญิง
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
12
9
21
10
8
18
20
5
25
11
6
17
17
12
29
128
66
194
133
71
204
136
78
212
146
86
232
133
76
208
2,916
1,857
4,773
3,066
1,961
5,027
3,021
1,988
5,009
3,255
2,175
5,430
3,276
2,074
5,350

อัตราการตาย
ต่อประชากรพันคน

อัตราการเพิ่ม/ลดตามธรรมชาติ
ต่อประชากรพันคน

2.85
2.34
3.01
1.93
3.07
4.05
4.13
4.10
4.22
3.68
6.82
7.07
6.93
7.39
7.21

-2.85
-2.21
-3.01
-1.70
-3.07
-3.57
-3.78
-3.42
-3.75
-3.17
6.36
5.82
5.64
4.30
3.78

เป็นที่ตั้งของโครงการฯ
ประชากรอาเภอนิคมพัฒนา ประกอบด้วย (1) ประชากรในเทศบาลเมืองมาบตาพุด (บางส่วนของตาบลมาบข่า) (2) เทศบาลตาบลมาบข่า (3) เทศบาลตาบลมะขามคู่ (4) เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา (5) องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา (6) องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559-2563 (www.dopa.go.th) สืบค้นวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
1/
2/
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

6. สถานะด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ศึกษา
- การเจ็บป่วยผู้ป่วยนอก (รง.504) จากการรวบรวมข้อมูลโรคที่ผู้ป่วยนอก
เข้ามารับบริการกับโรงพยาบาลนิคมพัฒ นา อันดับแรกในแต่ละปี ระหว่างปี พ.ศ.2559-2563 มี 4 โรค
ซึ่งถือเป็นโรคสาคัญในพื้นที่ ได้แก่ (1) โรคระบบไหลเวียนเลือด (2) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตะบอลิ สั ม (3) อาการ,อาการแสดงและสิ่ ง ผิ ด ปกติ ที่ พ บได้ จ ากการตรวจทางคลิ นิ ก และ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติก ารที่ ไม่ ส ามารถจ าแนกโรคในกลุ่ ม อื่น ได้ และ (4) โรคระบบหายใจ รายละเอี ย ดดั ง
ตารางที่ 3.4-16
จากการรวบรวมข้ อ มู ล โรคที่ ผู้ ป่ ว ยนอกเข้ ามารั บ บริ ก ารกั บ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉทอันดับแรกในแต่ละปีระหว่างปี พ.ศ.2559-2563 มี 4 โรค ซึ่งถือเป็นโรค
สาคัญในพื้นที่ ได้แก่ (1) โรคระบบหายใจ (2) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม (3)
โรคระบบไหลเวียนเลือด และ (4) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.4-17
- การเจ็ บ ป่ ว ยผู้ ป่ ว ยใน (ร.505) สาเหตุ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยผู้ ป่ ว ยใน (รง.505)
ของโรงพยาบาลนิ คมพัฒ นา 3 อัน ดับ แรก ในแต่ล ะปี ระหว่างปี พ.ศ.2559-2563 มี 4 สาเหตุ ได้แก่
(1) ความผิ ด ปกติเกี่ย วกับ ต่ อมไร้ ท่ อโภชนาการและเมตะบอลิ สั ม อื่ น ๆ (2) อาการ อาการแสดงและ
สิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่นใด (3) โรคอื่นของระบบ
ย่อยอาหาร และ (4) ผู้ขับขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง โดยสาเหตุการป่วยที่สาคัญ
ได้แก่ (1) ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่นๆ และ (2) อาการ อาการแสดง
และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่นใด เนื่องจากมีผู้ป่วย
ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ร้อยละ 14.23 และร้อยละ 10.36 ตามลาดับ โดยรายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.4-18
7. โรคสาคัญและโรคประจาถิ่น
- โรคระบบไหลเวียนเลือด
 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา : สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือด
รวม 83,594 ครั้ง (มีผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 16,554-16,876 ครั้งต่อปี) และเป็นสาเหตุอันดับที่ 1
ของ รง.504 (ร้อยละ 16.08 ของผู้ป่วยนอกรวม 5 ปี) รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-16
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท : สาเหตุและอัตราการ
ป่วยของผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท ระหว่าง พ.ศ.2559-2563 มีผู้ป่วย
ที่เข้ารับ รักษาด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือด รวม 3,632 ครั้ง (มีผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 262-1,182
ครั้งต่อปี) และเป็นสาเหตุอันดับที่ 3 ของ รง.504 (ร้อยละ 14.97 ของผู้ป่วยนอกรวม 5 ปี ) รายละเอียด
ดังตารางที่ 3.4-17
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จานวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
อันดับที่

1
2
3

หน้า 3-159

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สาเหตุการป่วย ( กลุ่มโรค )

โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม
อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้อง
ปฏิบัติการทีไ่ ม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ป่วยหรือตาย
โรคติดเชื้อ และปรสิต
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา
โรคระบบสืบพันธุร์ ่วมปัสสาวะ
โรคตา รวมส่วนประกอบของตา
โรคระบบประสาท
โรคหูและปุ่มกกหู

ร้อยละ

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

รวม
5 ปี

16,554
15,514
13,675

16,586
15,399
12,367

16,731
16,209
12,504

16,847
17,731
13,783

16,876
16,903
13,678

83,594
81,756
66,007

16.08
15.73
12.70

14,155
11,818
10,004
5,286
5,280
3,308
2,680
1,927
1,483
1,145
775

14,328
10,200
10,087
4,949
5,149
3,435
2,553
2,078
1,496
1,150
754

13,162
11,649
9,528
5,413
4,436
2,889
2,566
2,431
1,539
1,089
543

13,319
11,382
10,529
5,476
4,067
2,907
2,741
2,583
1,751
996
675

9,835
13,048
10,359
5,216
3,770
2,454
2,560
2,237
1,725
930
592

64,799
58,097
50,507
26,340
22,702
14,993
13,100
11,256
7,994
5,310
3,339

12.47
11.18
9.72
5.07
4.37
2.88
2.52
2.17
1.54
1.02
0.64

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์ /RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.4-16
สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก (รง.504) ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ.2559-2563

จานวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
อันดับที่

15
16
17
18
19
20
21

สาเหตุการป่วย ( กลุ่มโรค )

ภาวะแปรปรวนทางจิต และ พฤติกรรม
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
เนื้องอก ( รวมมะเร็ง )
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด ( อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไป
จนถึง 7 วันหลังคลอด)
รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิดและโครโมโซมผิดปกติ
การเป็นพิษและผลที่ตามมา

หมายเหตุ : อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 โรคสาคัญ
ที่มา : สาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2564

ร้อยละ

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

รวม
5 ปี

472
373
486
275
44

405
381
442
418
62

500
410
420
395
87

721
526
444
441
128

598
513
309
438
76

2,696
2,203
2,101
1,967
397

0.52
0.42
0.40
0.38
0.08

83
74

78
83

75
68

56
56

42
38

334
319

0.06
0.06

หน้า 3-160

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์ /RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.4-16
สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก (รง.504) ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ.2559-2563 (ต่อ)

จานวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
อันดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาเหตุการป่วย ( กลุ่มโรค )

โรคระบบหายใจ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ
ที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
โรคติดเชื้อและปรสิต
โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคหูและปุ่มกกหู

หน้า 3-161

หมายเหตุ : อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 โรคสาคัญ
ที่มา:

ดัดแปลงจาก HDC Repot กระทรวงสาธารณสุข, 2564

ร้อยละ
พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

รวม
5 ปี

2,343
1,068
1,182
524
300
121

2,537
1,048
933
370
604
115

1,524
598
688
369
518
169

1,294
484
567
419
427
259

962
923
262
422
161
363

8,660
4,121
3,632
2,104
2,010
1,027

35.69
16.98
14.97
8.67
8.28
4.23

170
131
202
90
-

214
477
255
1

170
125
90
155
2

114
65
107
87
3

98
65
88
4

766
733
677
440
87
10

3.16
3.02
2.79
1.81
0.36
0.04

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์ /RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.4-17
สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก (รง.504) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563

หน้า 3-162

อันดับที่

สาเหตุการป่วย (กลุม่ โรค)

1
2

ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่นๆ
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ
ห้องปฏิบัติการ ที่มไิ ด้ระบุไว้ที่อื่นใด
โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร
โรคติดเชื้ออื่นๆ ของลาไส้
โรคความดันโลหิตสูง
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกีย่ วกับภูมิคุ้มกัน
โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ
ปอดอักเสบ
โรคเบาหวาน
ระบบหายใจส่วนบนติดเชื้อเฉียบพลันและโรคอื่นของระบบหายใจส่วนบน
โรคอื่นๆ ของระบบหายใจ
เหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ของการบาดเจ็บโดยอุบัตเิ หตุและผลตามมา ยกเว้นการเป็น
พิษ
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอื่นๆ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

พ.ศ.
2559
249
284

จานวนผู้ป่วย (ครั้ง)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2560
2561
2562
351
845
514
275
487
391

พ.ศ.
2563
223
151

รวม

ร้อยละ

2,182
1,588

14.23
10.36

135
128
110
109
73
49
43
67
74
45
59

169
141
131
173
81
69
75
99
88
58
84

333
278
243
203
187
199
230
188
161
195
90

196
195
178
139
157
181
145
111
113
109
87

75
91
100
116
83
82
84
72
29
45
59

908
833
762
740
581
580
577
537
465
452
379

5.92
5.43
4.97
4.83
3.79
3.78
3.76
3.50
3.03
2.95
2.47

56
35

65
50

123
77

83
92

36
92

363
346

2.37
2.26

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์ /RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.4-18
สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยใน (รง.505) ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ.2559-2563

อันดับที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

หน้า 3-163

28
29
30
31

สาเหตุการป่วย (กลุม่ โรค)
โรคเรื้อรังของระบบหายใจส่วนล่าง
โรคอื่นของระบบอวัยวะสืบพันธุ์รว่ มปัสสาวะ
ไตวายเรื้อรัง
โรคหืดและโรคหืดชนิดเฉียบพลันรุนแรง
ไตวายเฉียบพลัน
ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมที่มสี าเหตุจากสารออกฤทธิ์ทางจิตประสาท
โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่าง
โรคลมบ้าหมู
การตั้งครรภ์แล้วแท้ง
โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและภาวะ
อื่นๆ ทางสูติกรรมที่มไิ ด้ระบุไว้ที่อนื่ (ไม่รวมผ่าตัดคลอดกรณีที่ฝากพิเศษ)
โรคเกี่ยวกับอวัยวะเชิงกรานหญิงอักเสบและความผิดปกติ
การเป็นพิษและผลพิษจากอุบัติเหตุ การทาร้ายตัวเอง ถูกผู้อื่นทาร้าย และการ
บาดเจ็บทีไ่ ม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นอุบตั ิเหตุหรือการจงใจ
การคลอดเดี่ยว (คลอดปกติ)
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส (HIV)
โรคของประสาทอื่น ๆ
อุบัติเหตุจากการขนส่งอื่น ๆ และผลที่ตามมาของอุบัติเหตุจากการขนส่งทั้งหมด

พ.ศ.
2559
52
51
35
52
25
39
24
30
23
36

จานวนผู้ป่วย (ครั้ง)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2560
2561
2562
70
89
77
50
105
76
46
80
65
47
49
52
37
67
64
42
49
34
44
70
43
28
48
58
58
43
20
34
36
34

พ.ศ.
2563
25
29
50
30
26
41
14
28
24
12

รวม

ร้อยละ

313
311
276
230
219
205
195
192
168
152

2.04
2.03
1.80
1.50
1.43
1.34
1.27
1.25
1.10
0.99

16
18

18
22

36
41

26
23

16
8

112
112

0.73
0.73

19
18
10
23

18
17
17
10

35
25
41
26

17
25
23
16

16
14
5
20

105
99
96
95

0.68
0.65
0.63
0.62

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์ /RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.4-18
สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยใน (รง.505) ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ.2559-2563 (ต่อ)

อันดับที่

หน้า 3-164

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

สาเหตุการป่วย (กลุม่ โรค)
ธาลัสซีเมีย
โรคหลอดเลือดสมองใหญ่
วัณโรค
โรคหัวใจขาดเลือด
ไข้เลือดออกจากเชื้อแดงกี่และไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัส
โรคอื่นๆ ของระบบไหลเวียนเลือด
ความผิดปกติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด รูปร่างผิดปกติ
โรคหูและปุ่มกกหู
โรคตับจากแอลอฮอล์
การถูกตายและถูกผู้อื่นทาร้ายยกเว้นโดยใช้ยา สารเคมีหรือวัตถุมีพิษ
มะเร็งปอด
ไข้หวัดใหญ่
โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
สาเหตุภายนอกอื่นๆ ของการเจ็บป่วย การตายและผลที่ตามมาที่มิได้ระบุไว้ที่อื่นใด
ลาไส้อัมพาตและลาไส้มีการอุดตันโดยไม่มีไส้เลื่อน
โรคอื่นๆ ของลาไส้และเยื่อบุช่องท้อง
ความผิดปกติของต่อมไธรอย
คนเดินเท้าและคนขี่จักรยานบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง

พ.ศ.
2559
14
7
21
9
7
7
8
5
7
4
7
2
4
2
3
5

จานวนผู้ป่วย (ครั้ง)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2560
2561
2562
18
22
30
13
27
22
19
30
11
12
27
17
4
14
23
9
24
16
8
16
18
7
24
6
8
16
11
9
14
8
13
10
11
8
19
9
15
11
8
9
12
6
14
8
9
12
5
3
5
10
8
4
5

พ.ศ.
2563
9
19
6
13
26
7
5
4
3
10
2
14
3
7
6
3
6
4

รวม

ร้อยละ

93
88
87
78
74
63
55
46
45
45
43
41
40
40
34
31
27
26

0.61
0.57
0.57
0.51
0.48
0.41
0.36
0.30
0.29
0.29
0.28
0.27
0.26
0.26
0.22
0.20
0.18
0.17

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์ /RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.4-18
สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยใน (รง.505) ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ.2559-2563 (ต่อ)
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อันดับที่

สาเหตุการป่วย (กลุม่ โรค)

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส
มะเร็งตับ
ความผิดปกติทางจิต จิตเภทและประสาทหลอน
โรคตาและส่วนผนวก
การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด และโครโมโซมผิดปกติ
มะเร็งปากมดลูก
โรคของไส้ติ่ง
ความผิดปกติทางจิตใจที่มีสาเหตุจากโรคทั้งกลุ่มอาการของโรค
นิ่วในไต
ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายที่หาสาเหตุไม่ได้
โรคแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้ส่วนต้น
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
มะเร็งเต้านม
โรคนิ่วในถุงน้าดีและถุงน้าดีอักเสบ
ไข้รากสาดน้อย(ไทฟอยด์) ไข้รากสาดเทียม(พาราไทฟอยด์) และการติดเชื้อ ซัลโมเนลลา
มาลาเรีย
ไส้เลื่อน
ความผิดปกติทางอารมณ์ (สะเทือนอารมณ์)

พ.ศ.
2559
4
4
3
2
2
1
1
3
1
-

จานวนผู้ป่วย (ครั้ง)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2560
2561
2562
1
10
5
5
8
1
3
8
1
6
3
5
6
4
5
5
3
2
6
1
4
1
7
4
7
3
3
3
1
6
3
6
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
-

พ.ศ.
2563
3
1
1
2
2
1
2
3
2
5
1
1
-

รวม

ร้อยละ

23
19
16
16
15
14
14
13
13
12
12
9
7
4
3
3
3
2

0.15
0.12
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.06
0.05
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.4-18
สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยใน (รง.505) ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ.2559-2563 (ต่อ)

อันดับที่
68
69
70
71
72

สาเหตุการป่วย (กลุม่ โรค)
ความพิการของเต้านม
การฆ่าตัวตายหรือการทาร้ายตัวเอง ยกเว้นการวางยาพิษตนเอง
สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
โรคปัญญาอ่อน
การบาดเจ็บจากการคลอด

หมายเหตุ : อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 โรคสาคัญ
ที่มา : สาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2564

พ.ศ.
2559
1
-

จานวนผู้ป่วย (ครั้ง)
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2560
2561
2562
1
1
1
1
1
-

พ.ศ.
2563
1
-

รวม

ร้อยละ

2
2
1
1
1

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.4-18
สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยใน (รง.505) ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ.2559-2563 (ต่อ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

-

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม
 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา : สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลนิ คมพัฒ นา ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาด้วยโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
โภชนาการ และเมตะบอลิสัม รวม 81,756 ครั้ง (มีผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 15,514-17,731 ครั้งต่อปี)
และเป็นสาเหตุอันดับที่ 2 ของ รง.504 (ร้อยละ 15.73 ของผู้ป่วยนอกรวม 5 ปี) รายละเอียดดัง ตารางที่
3.4-16 เมื่อพิจารณา รง.505 ของโรงพยาบาลนิคมพัฒ นา ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 พบว่า มีผู้ป่วย
ที่เข้ารับรักษาด้วยความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัมอื่นๆ รวม 2,182 ครั้ง
(มีผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 223-845 ครั้งต่อปี) และเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 ของ รง.505 (ร้อยละ 14.23
ของผู้ป่วยนอกรวม 5 ปี) รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-18
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท : สาเหตุและอัตราการ
ป่วยของผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ป่วย
ที่เข้ารับ รักษาด้วยโรคเกี่ยวกั บ ต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัมรวม 4,121 ครั้ง (มีผู้เข้ารับการ
รักษาระหว่าง 484-1,068 ครั้งต่อปี) และเป็นสาเหตุอันดับที่ 2 ของ รง.504 (ร้อยละ 16.98 ของผู้ป่วย
นอกรวม 5 ปี) รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-17
- อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ
ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา : สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาด้วยอาการ, อาการแสดงและ
สิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้ องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
รวม 66,007 ครั้ง (มีผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 12,367-13,783 ครั้งต่อปี) และเป็นสาเหตุอันดับที่ 3
ของ รง.504 (ร้อยละ 12.70 ของผู้ป่ วยนอกรวม 5 ปี) รายละเอียดดัง ตารางที่ 3.4-16 เมื่อพิจารณา
รง.505 ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 พบว่า มีผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาด้วยอาการ
อาการแสดงและสิ่ งผิ ดปกติที่ พ บได้ จ ากการตรวจทางคลิ นิ กและห้ อ งปฏิ บั ติ การที่ มิได้ ระบุ ไว้ที่ อื่ น ใด
รวม 1,588 ครั้ง (มีผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 151-487 ครั้งต่อปี) และเป็นสาเหตุอันดับที่ 2 ของ รง.505
(ร้อยละ 10.36 ของผู้ป่วยนอกรวม 5 ปี) รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-18
- โรคระบบหายใจ
 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา : สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลนิ คมพั ฒ นา ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ ป่ ว ยที่เข้ารับรักษาด้ว ยโรคระบบหายใจรวม
64,799 ครั้ ง (มีผู้ เข้ ารับ การรักษาระหว่าง 9,835-14,328 ครั้งต่อปี ) และเป็ นสาเหตุอัน ดับที่ 4 ของ
รง.504 (ร้อยละ 12.47 ของผู้ป่วยนอกรวม 5 ปี) รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-16
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท : สาเหตุและอัตราการ
ป่วยของผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉทระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ป่วย
ที่เข้ารับรักษาด้วยโรคระบบหายใจ รวม 6,660 ครั้ง (มีผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 962-2,343 ครั้งต่อปี)
และเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 ของ รง.504 (ร้อยละ 35.69 ของผู้ป่วยนอกรวม 5 ปี) รายละเอียดดัง ตารางที่
3.4-17
- โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร
 โรงพยาบาลนิ คมพัฒ นา : สาเหตุและอัตราการป่ วยของผู้ ป่วยในของ
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ.2559-2563 มีผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาด้วยโรคอื่นของระบบย่อยอาหาร
รวม 908 ครั้ง (มีผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 75-333 ครั้งต่อปี) และเป็นสาเหตุอันดับที่ 3 ของ รง.505
(ร้อยละ 5.92 ของผู้ป่วยนอกรวม 5 ปี) รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-18
8. โรคมะเร็ง
จากข้อมูลของ สถาบันวิจัยมะเร็งแห่ งชาติ , 2563 ซึ่งได้สารวจการเจ็บป่วย
ด้วยมะเร็งรายใหม่ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 พบว่า คนไทยมีการป่วยด้วย
มะเร็ ง เต้ า นมมากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 15.71) รองลงมาเป็ น มะเร็ ง ล าไส้ ใหญ่ แ ละทวาร (ร้ อ ยละ 13.31)
มะเร็ งตับ (ร้อยละ 12.25) มะเร็งหลอดลมใหญ่ ขั้วปอด ปอด (ร้อยละ 10.49) และมะเร็งปากมดลู ก
(ร้อยละ 4.98) ตามลาดับ โดยเมื่อจาแนกตามเพศพบว่า เพศชายเป็นมะเร็งตับ มากเป็นอันดับ 1 ของทุกปี
รองลงมาเป็นมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวาร และมะเร็งหลอดลมใหญ่ ขั้วปอด ปอด ตามลาดับ สาหรับเพศหญิง
เป็นมะเร็งเต้านม มากเป็นอันดับ 1 ของทุกปี รองลงมามะเร็งลาไส้ใหญ่และทวาร และมะเร็งปากมดลูก
ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-19
สาหรับ ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่ เข้ารักษากับโรงพยาบาลนิคมพัฒ นา
มี ก ารป่ ว ยด้ ว ยมะเร็ งตั บ และมะเร็ งหลอดลมใหญ่ ขั้ ว ปอด ปอด มากที่ สุ ด (ร้อ ยละ 21.05 เท่ ากั น )
รองลงมาเป็ น มะเร็งลาไส้ ใหญ่ และทวาร มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลู ก (ร้อยละ 7.89 เท่ากัน)
ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-20
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พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
เต้านม
12,889
13,546
2
ลาไส้ใหญ่ และทวาร
5,753
4,908
6,049
5,032
3
ตับ
7,658
3,318
8,053
3,502
4
หลอดลมใหญ่ ขัว้ ปอด ปอด
5,267
3,304
5,772
3,470
5
ปากมดลูก
4,315
4,287
6
ช่องปาก
1,753
1,239
1,843
1,299
7
ต่อมน้าเหลือง
1,545
1,228
1,761
1,398
8
ต่อมลูกหมาก
2,413
2,621
9
เยื้อบุโพรงมดลูก
1,795
1,033
2,024
10
ไทรอยด์
2,173
2,399
อื่นๆ
13,687 10,065 13,341 10,661
ผู้ป่วยรวม
42,128 46,678 44,303 49,067
หมายเหตุ : อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับโรคมะร็งที่สาคัญ
อันดับที่

มะเร็ง

ที่มา : ดัดแปลงจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2564

พ.ศ.2561
ชาย
หญิง
13,641
6,169
5,145
7,025
3,145
5,677
3,585
4,232
1,911
1,263
1,610
1,301
2,714
2,087
2,335
14,174 10,388
42,983 48,550

ผู้ป่วยรายใหม่ (ราย)
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
11,891
11,814
5,821
4,807
5,704
4,632
6,014
2,615
5,883
2,504
4,816
3,019
4,711
2,974
3,803
3,601
1,714
1,122
1,639
1,055
1,342
1,069
1,292
1,096
2,128
2,261
1,809
1,711
1,760
1,745
12,484
8,624 12,338
8,411
37,865 42,746 36,744 40,912

รวมชาย

รวมหญิง

รวมทั้งหมด

ร้อยละ

29,496
34,633
26,243
8,860
7,550
12,137
1,033
66,024
204,023

63,781
24,524
15,084
16,352
20,238
5,978
6,092
9,426
10,412
48,149
220,852

63,781
54,020
49,717
42,595
20,238
14,838
13,642
12,137
10,459
10,412
114,173
424,875

15.71
13.31
12.25
10.49
4.98
3.65
3.36
2.99
2.58
2.56
28.12
100.00

หน้า 3-169

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.4-19
ผู้ป่วยด้วยมะเร็งรายใหม่ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2563

อันดับที่

มะเร็ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตับ
หลอดลมใหญ่ ขัว้ ปอด ปอด
ลาไส้ใหญ่ และทวาร
เต้านม
ปากมดลูก
ช่องปาก
หลอดอาหาร
กระเพาะปัสสาวะ
กระเพาะอาหาร
ไทรอยด์
อื่นๆ
ผู้ป่วยรวม
หมายเหตุ : อันดับโรคมะร็งที่สาคัญ

ที่มา : ดัดแปลงจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2564

พ.ศ.2559
ชาย หญิง
4
0
2
1
1
0
0
1
0
2
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0
1
11
6

พ.ศ.2560
ชาย หญิง
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2

พ.ศ.2561
ชาย หญิง
1
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1

ผู้ป่วยรายใหม่ (ราย)
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ชาย หญิง ชาย หญิง
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
5
5
2
1

รวมชาย

รวมหญิง

รวมทั้งหมด

ร้อยละ

7
7
2
0
0
1
2
2
0
0
2
23

1
1
1
3
3
1
0
0
2
1
2
15

8
8
3
3
3
2
2
2
2
1
4
38

21.05
21.05
7.89
7.89
7.89
5.26
5.26
5.26
5.26
2.63
10.53
100.00

หน้า 3-170

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.4-20
ผู้ป่วยด้วยมะเร็งรายใหม่ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ปี พ.ศ. 2559-2563

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

9. อุบัติเหตุ ความปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัย
- สถิติการประสบอุบัติเหตุ
สถิติการประสบอุบัติเหตุจังหวัดระยอง
สถิ ติ ก ารบาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เหตุ แ ละเหตุ อื่ น ๆ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ระยอง
ระหว่ า ง พ.ศ. 2556-2562 (สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ระยอง, 2564) พบสาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ
รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-20 สามารถสรุปได้ดังนี้
 อุบัติเหตุจากการขนส่ง : พบผู้ประสบอุบัติเหตุอยู่ระหว่าง 24,41938,934 ครั้งต่อปี
 อุ บั ติ เหตุ จ ากพลั ด ตก หรื อ หกล้ ม : พบผู้ ป ระสบอุ บั ติ เหตุ อ ยู่
ระหว่าง 2,081-16,343 ครั้งต่อปี
 อุบัติเหตุจากสัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ : พบผู้ประสบอุบัติเหตุ
อยู่ระหว่าง 24,222-31,114 ครั้งต่อปี
 อุบัติเหตุจากการตกน้า จมน้า : พบผู้ประสบอุบัติเหตุอยู่ระหว่ าง
48-101 ครั้งต่อปี
สถิติการประสบอุบัติเหตุของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา
จากสาเหตุและอัตราการป่วยนอกของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง
พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาด้วยอุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา รวม 13,000 ครั้ง
(มีผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 2,553-2,680 ครั้งต่อปี) และเป็นสาเหตุอันดับที่ 10 ของ รง.504 (ร้อยละ
2.52 ของผู้ป่วยนอกรวม 5 ปี) รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-16
จากสาเหตุและอัตราการป่ว ยของผู้ ป่วยในของโรงพยาบาลในอาเภอ
เมืองระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ป่วยที่เข้ารักษาและต้องเข้าพักในโรงพยาบาลในอาเภอเมือง
ระยอง เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการจราจร รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-20 มีดังนี้
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง : ระหว่าง
พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในจากการเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บจาก
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขนส่ ง รวม 740 ครั้ ง (มี ผู้ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาระหว่ า ง 109-203 ครั้ ง ต่ อ ปี ) และ
เป็นสาเหตุอันดับที่ 6 ของ รง.505 (มีผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ 4.83 ของผู้ป่วยในรวม 5 ปี)
อุบัติเหตุจากการขนส่งอื่นๆ และผลที่ตามมาของอุบัติเหตุจากการ
ขนส่งทั้งหมด : ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยในจากการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขนส่งอื่น ๆ และผลที่ตามมาของอุบัติเหตุจากการขนส่งทั้งหมด รวม 95 ครั้ง (มีผู้เข้ารับการรักษา
ระหว่าง 10-26 ครั้งต่อปี ) และเป็นสาเหตุอันดับที่ 31 ของ รง.505 (มีผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของ
ผู้ป่วยในรวม 5 ปี)
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หน้า 3-171

สาเหตุ
1.อุบัติเหตุการขนส่ง

หน้า 3-172

2. อุบัติเหตุอื่นๆ
2.1 พลัด ตก หรือหกล้ม
2.2 สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ
2.3 สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน
2.4 การตกน้า จมน้า
2.5 คุกคามการหายใจ
2.6 สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสีและอุณหภูมิ
2.7 สัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ
2.8 สัมผัสความร้อน ของร้อน
2.9 สัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช
2.10 สัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ
2.11 สัมผัสพิษและสารอื่นๆ
2.12 การออกแรงเกิน
2.13 สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด
3. ทาร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ
4. ถูกท้าร้ายด้วยวิธีต่างๆ
5. บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา
6. ดาเนินการทางกฎหมายหรือสงคราม
7. ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา
รวม
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2564

พ.ศ. 2556
24,419

พ.ศ. 2557
34,912

จานวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ครั้ง)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
37,192
38,283
38,934

2,081
24,222
16,334
48
54
332
348
1,253
1,911
91
275
132
61
477
3,344
1,525
1
22
76,930

13,607
31,114
23,010
99
66
859
396
1,073
2,641
122
428
213
132
743
5,449
2,164
3
49
117,080

13,795
28,990
20,740
60
54
908
242
1,012
2,653
128
515
240
111
770
5,151
1,975
1
31
114,568

14,804
29,267
22,841
101
55
707
340
1,227
2,749
83
639
239
78
751
4,760
2,265
2
48
119,239

16,343
30,628
21,894
61
53
732
346
1,207
2,783
55
502
334
78
678
4,613
1,795
1
31
121,068

พ.ศ. 2561
37,217

พ.ศ. 2562
37,265

รวม
248,222

16,955
29,370
31,256
87
110
377
213
957
2,368
67
509
316
713
676
4,194
1,748
2
13
127,148

15,273
28,306
23,387
63
56
256
405
852
2,188
57
376
375
714
559
4,104
1,274
1
46
115,557

92,858
201,897
159,462
519
448
4,171
2,290
7,581
17,293
603
3,244
1,849
1,887
4,654
31,615
12,746
11
240
791,590

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3-48
สถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเหตุอื่นในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556-2562

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

คนเดินเท้าและผู้ขับขี่จักรยานบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง :
ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ป่ ว ยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยในจากการเป็นคนเดินเท้าและผู้ ขับ ขี่
จักรยานบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง รวม 26 ครั้ง (มีผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 4-8 ครั้งต่อปี)
และเป็นสาเหตุอันดับที่ 49 ของ รง.505 (มีผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ 0.17 ของผู้ป่วยในรวม 5 ปี)
สถิ ติ ก ารประสบอุ บั ติ เหตุ ข องโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
บ้านกระเฉท
จากสาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านกระเฉท ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 มีผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาด้วยอุบั ติเหตุจากการขนส่ง
และผลที่ตามมารวม 766 ครั้ง (มีผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 98-214 ครั้งต่อปี) และเป็นสาเหตุอันดับที่ 7
ของ รง.504 (ร้อยละ 3.16 ของผู้ป่วยนอกรวม 5 ปี) แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3.4-17
- การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน
ลู กจ้ างที่ ท างานในสถานประกอบการภายในจั งหวั ดระยองในระหว่ าง
พ.ศ. 2559-2563 มีอัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 100,000 คน (ทุกกรณี) อยู่ระหว่าง 634-780 คน
โดยในกรณีร้ายแรงมีอัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 100,000 คน ที่ทาให้ลูกจ้างถึงแก่ความตาย
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือหยุดงานเกิน 3 วัน อยู่ระหว่าง 158-187 คน รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-21
ตารางที่ 3.4-21
สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามความรุนแรง
ของจังหวัดระยอง พ.ศ. 2559-2563

อัตราการประสบอันตราย
ต่อแสนประชากร

ความรุนแรง
พ.ศ.

2559
2560
2561
2562
2563

จานวน
ลูกจ้าง
(คน)
384,371
389,801
417,361
488,581
435,439

สูญเสีย
หยุดงาน หยุดงาน
ตาย ทุพลภาพ อวัยวะ
เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน
(คน) (คน) บางส่วน
(คน)
(คน)
(คน)
20
0
26
672
2,206
18
0
47
622
2,352
20
1
39
598
1,988
10
0
51
736
2,647
13
0
42
721
2,606

รวม
(คน)

2,924
3,039
2,646
3,444
3,382

ทุกกรณี กรณีร้ายแรง
761
780
634
768
777

187
176
158
178
178

ที่มา : สานักงานประกันสังคม, 2564

10. สาเหตุการตาย
สาเหตุ การตายของโรงพยาบาลนิ คมพั ฒ นา ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563
พบว่า มีผู้ตายด้วยอาการปอดบวมมากที่สุด (ร้อยละ 12.12) รองลงมาคือ โลหิตเป็นพิษ และเนื้องอกร้าย
ที่หลอดคอ หลอดลม และปอด (ร้อยละ 7.07 เท่ากัน) และอาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจาก
การตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ (ร้อยละ 6.06) ตามลาดับ รายละเอียด
ดังตารางที่ 3.4-22
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จานวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง)
อันดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาเหตุการตาย

ปอดบวม
โลหิตเป็นพิษ
เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่มไิ ด้มรี หัสะบุไว้
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิกอื่นๆ
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอืน่
โรคอื่นๆ ของตับ
โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
หัวใจล้มเหลว
สาเหตุ อื่นๆ

ที่มา : ดัดแปลงจาก HDC Repot กระทรวงสาธารณสุข, 2564

ร้อยละ
พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

รวม
5 ปี

0
1
0
0

5
1
3
0

4
1
0
2

1
0
2
4

2
4
2
0

12
7
7
6

12.12
7.07
7.07
6.06

0
0
1
0
0
0
6

1
2
0
0
0
0
1

1
2
0
1
0
1
15

2
0
0
3
4
0
10

1
1
3
0
0
2
10

5
5
4
4
4
3
42

5.05
5.05
4.04
4.04
4.04
3.03
42.42
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.4-22
สาเหตุการตายของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

11. สรุปแผนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของหน่วยงาน
บริการสาธารณสุข
- นโยบายสารณสุขจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย
5 ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย “ลดค่าใช้จ่าย เพิ่ มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทาให้เศรษฐกิจของประเทศ
แข็งแรง” ดังนี้
(1) การพั ฒ นางานสาธารณสุ ขตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิ ม
พระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และ
พัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
(2) การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และ
มีความมั่น คงทางสุ ขภาพ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ และจัดการภั ยคุกคามความมั่น คงทาง
สุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ
(3) การดูแลให้ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความ
เหลื่อมล้า ความแออัด ระยะเวลารอคอย และภาระค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาลทุก
ระดับ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจาบ้าน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
(4) ผลั ก ดั น พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข ส่งเสริมนวัตกรรมและศูน ย์ความเป็นเลิ ศทางการแพทย์ ทั้งระบบบริการ การสร้างเสริม
สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย และการผลิตและพัฒนากาลังคน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่ทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้ประเทศ
(5) การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารจั ดการ ทุ กหน่ วยงานยึ ดหลั ก
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสาคัญในการสร้าง
ขวัญกาลังใจบุคลากร มีความสุขในการทางาน และก้าวหน้าในอาชีพ
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดระยอง ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564)
วิสั ย ทัศ น์ : “เป็น องค์กรหลั กด้านสุ ขภาพ เป็น ต้นแบบด้านอาชีว เวช
ศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อคนระยองสุขภาพดี”
Strategic Positioning : ระยอง เมืองต้นแบบด้านอาชีวเวชศาสตร์และ
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Strategic Intention : ประชาชนวัยทางานมีสุขภาพดี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

พันธกิจ :
1. พัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
(1) สถานบริการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการยอมรับ เป็นต้นแบบ
(2) เป็ น ศู น ย์ อ้ างอิ งระบบการปฏิ บั ติ ก ารด้ านอาชี ว เวชศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม (พิษวิทยา)
(3) มีระบบเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงจากการทางาน และ
จากสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
(1) ยกระดับสถานบริการด้านอาชีว เวชศาสตร์และเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
(2) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาระบบอาชีว
เวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(3) ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและจัดการ
ความเสี่ยงจากการทางานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
(4) ผลักดันนโยบาย Healthy Workplace สู่การปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ
2. พั ฒ นาระบบส่ งเสริม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น ภั ย สุ ข ภาพประชาชน
ทุกกลุ่มวัย
เป้าประสงค์
(1) ประชาชนมีศัก ยภาพในการดูแลสุ ข ภาพตนเอง ครอบครัว
และชุมชน
(2) มีระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่ม
วัยมีประสิทธิภาพ
(3) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
กลยุทธ์
(1) เร่งสร้างมาตรการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ
(2) สร้ า ง พั ฒ นา และสื่ อ สารการรั บ รู้ ด้ า นสุ ข ภาพ (Health
Literacy) ผ่านภาคีเครือข่าย
(3) ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วน
ร่วมบูรณาการงานด้านสุขภาพ
เป้าประสงค์
(1) ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ (เชื่อมโยงทั้ง ตติยภูมิ ทุติยภูมิ
และปฐมภูมิ) ประชาชนเข้าถึงได้
(2) ผู้รับบริการมีความประทับใจในการบริการ
กลยุทธ์
(1) พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพให้มีคุณภาพครอบคลุม สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่
(2) ขับ เคลื่ อ นทุ ก ภาคส่ ว นที่ มี ค วามพร้ อมให้ มี ส่ ว นร่ว มในการ
พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
(3) พัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพตาม Service
Plan : SP
(4) ส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาระบบบริการ
ปฐมภูมิตามแนวทางประชารัฐ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ
เป้าประสงค์
(1) มีระบบจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
(2) บุลากรด้านสาธารณสุขมีสมรรถนะด้านอาชีวเวชศาสตร์และ
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อง
(3) บุคลากรขององค์กรสาธารณสุ ขทุ กระดับ มีความสุ ขในการ
ทางาน
กลยุทธ์
(1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ EEC
(2) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านอาชีวเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
และที่เกี่ยวข้อง
(3) เร่งรัด ให้ เกิดความร่ว มมือกับ ภาคี เครือข่ายเพื่ อร่วมจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ EEC
(4) เสริมสร้างบุคลากรคุณธรรม (คนดีศรีสาธารณสุข)
(5) เร่งสร้างมาตรการส่งเสริมความสุขในบุคลากร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
(1) หน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ทุ ก ระดั บ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ
ที่มีทรัพยากรพอเพียง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
การพัฒนาสุขภาพของจังหวัด
กลยุทธ์
(1) พัฒนาหน่วยงานเป็นหน่วยงานคุณธรรม
(2) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้กับทุกหน่วยงาน
(3) พัฒ นากลไกในการเชื่อมโยงหน่วยงานเครือข่ายเพื่อร่วมกัน
จัดหาทรัพยากร และขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการการพัฒนาสุขภาพ
(4) พัฒ นาระบบบริห ารด้านการเงินและพัสดุให้ มีคุณ ธรรมและ
โปร่งใส
(3.2) ผลการสารวจภาคสนาม
จากการสารวจข้อมูลสุขภาพและสาธารณสุข โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทน
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกระเฉท ตามแบบ
ส ารวจข้ อ มู ล สุ ข ภาพและสาธารณสุ ข ในภาคผนวก 3ฎ ในช่ ว งเดื อ นสิ งหาคม พ.ศ. 2564 พบว่ า
โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบลบ้ านกระเฉท เป็ น หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ที่ ดู แ ลในพื้ น ที่ ศึ ก ษาของ
โครงการฯ โดยบุ ค ลากรทางการแพทย์ ในปั จ จุ บั น ยั ง ขาดพยาบาลวิ ช าชี พ อี ก 1 ต าแหน่ ง แต่ ยั ง มี
ความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้ในกรณีที่เจ็บป่วยไม่รุนแรง (มีความสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้)
ส่วนในกรณีเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงจะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาหรือโรงพยาบาล
อื่ น ๆ ในจั ง หวั ด ระยอง (แล้ ว แต่ ก รณี ) ส าหรับ สถานะทางสุ ข ภาพของประชาชนในปั จ จุ บั น พบว่ า
มีแนวโน้มการป่วยด้วยโรคผิวหนัง รวมทั้งกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มขึ้น และประชาชนมีปัญหา
ทางสภาวะจิตใจจากสถานการณ์โรค COVID-19
สาหรับข้อกังวลต่อผลกระทบจากโครงการฯ จะมีในระยะก่อสร้าง โดยคิดเห็นว่า
อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างดังนี้
- ผลกระทบจากมลสารทางอากาศและเสียง : โครงการฯ ต้องมีมาตรการในการ
ป้องกันผลกระทบ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข : เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและ
การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งอาจมากับคนงานก่อสร้าง โครงการฯ ควรคัดกรองคนงานก่อนเข้า
ปฏิบั ติงาน และดูแลสุขอนามัยของคนงานทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน กรณีคนงาน
ต่างชาติจะต้องเป็นคนงานที่ถูกกฎหมาย ผ่านการตรวจสุขภาพ และคนงานทุกคนควรมีสิทธิการรักษา
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

หน้า 3-178

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ในรูปแบบต่างๆ และย้ายสิทธิการรักษาจากพื้นที่อื่นมาเป็นสิทธิการรักษากับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัด
ระยองด้วย เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่จังหวัดระยองมีคนงานรวมทั้ง พนักงานจากบริษัทต่างๆ เป็นจานวน
มากที่ไม่ได้โอนย้ายสิทธิการรักษามาในจังหวัดระยอง จึงเกิดผลกระทบต่องบประมาณของระบบบริการ
สาธารณสุข
- ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเกิด
อุบัติเหตุของคนงานก่อสร้าง โครงการฯ ควรให้ความสาคัญต่อการรั กษาและส่งรักษาตามอาการเจ็บป่วย
หากคนงานเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงควรส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแทนการส่งมาที่ รพ.สต.
- ผลกระทบด้านการจราจร : ในช่วงการก่อสร้างอาจมีการกีดขวางการจราจร
ทางโครงการฯ ควรมีมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร
3.4.2.2

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(1) คานา
การพัฒ นาโครงการฯ อาจส่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งของ
คนงานก่อสร้าง พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบจากการวางท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ ดังนั้ น จึงจาเป็ น ต้องศึกษาถึงรายละเอียดการดาเนินการและอุปกรณ์ ความปลอดภั ย
ที่มีการจัดเตรียมในพื้นที่ เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกาหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมมากที่สุด
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้ อ มู ล บุ ค ลกร เครื่ อ งมื อ รวมถึ ง รายละเอี ย ดต่ า งๆ ด้ านอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยของหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา เป็นต้น
(3) ผลการศึกษา
เทศบาลต าบลมาบข่ าพั ฒ นาได้ด าเนิ น ภารกิจ ด้านการบริก ารประชาชนเพื่ ออ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ดังนี้
1) การอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย
รถบรรทุกน้าดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จานวน 1 คัน
รถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้าในตัว ขนาด 6,000 ลิตร
จานวน 1 คัน
รถบรรทุกอุปกรณ์ชนิดเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 1 คัน
รถเครื่องช่วยหายใจพร้อมเครื่องอัดอากาศ
จานวน 2 ชุด
เครื่องสูบน้าดับเพลิง
จานวน 1 เครื่อง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 2 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 2 คน
พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 6 คน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จานวน 15 คน
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ส าหรั บ แหล่ งส ารองน้ าดั บ เพลิ งในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได้ แ ก่
สระน้าสาธารณะมาบตาโขน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อยู่ห่างจาก
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ทั้ ง นี้ พื้ น ที่ โ ครงการฯ ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากเทศบาลต าบลมาบข่ า พั ฒ นา ประมาณ
2.7 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 7 นาที อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกิน
กาลังความสามารถของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสาน
ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบล
มาบข่า ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา ประมาณ 7.8 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 10 นาที หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา ซึ่งอยู่ห่าง
จากเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา ประมาณ 10.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 13 นาที
หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลมะขามคู่ ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา ประมาณ 12.2 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 14 นาที และหน่วยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
ประมาณ 14.2 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 16 นาที
2) การรักษาความสงบเรียบร้อย ในเขตเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา มีการจัดเวรยาม
ของเจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนคอยดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน อย่างไร
ก็ตาม ในกรณี ที่โครงการฯ หรื อเทศบาลต าบลมาบข่าพั ฒ นาไม่ส ามารถระงับ เหตุ ฉุกเฉิน ที่ เกิด ขึ้น ได้
จะมีการประสานงานไปยังหน่วยงานข้างเคียงเพื่อ ขอสนับสนุนอุปกรณ์หรือบุคลากรในการเข้าระงับเหตุ
โดยหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม เทศบาล
ตาบลมะขามคู่ และองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
2.1) องค์ การบริ หารส่ วนต าบลพนานิ คม มี พื้ นที่ รั บผิ ดชอบในการป้ องกั นและ
บรรเทาสาธารณภั ยทั้ งหมด 53 ตารางกิ โลเมตร มี ระบบดั บเพลิ ง ประกอบด้ วย รถบรรทุ กน้ าดั บเพลิ ง
อเนกประสงค์ จานวน 1 คัน โดยหน่วยดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการฯ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 15.3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 21 นาที
2.2) เทศบาลตาบลมะขามคู่ มีพื้ นที่รับผิดชอบในด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทั้งหมด 105 ตารางกิโลเมตร มีระบบดับเพลิง ประกอบด้วย รถหัวฉีดน้าดับเพลิง 6 ล้อ ขนาด
ความจุ 9,000 ลิตร จานวน 1 คัน และรถหัวฉีดน้าดับเพลิง 10 ล้อ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร จานวน 2
คัน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน 12 คน โดยหน่วยดับเพลิงของเทศบาลตาบลมะขามคู่ ตั้งอยู่ห่างจาก
พื้นที่โครงการฯ ไปทางทิศไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17 นาที
2.3) องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา มีพื้นที่รับผิดชอบในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทั้งหมด 55 ตารางกิโลเมตร มีระบบดับเพลิง ประกอบด้วย รถหัวฉีดน้าดับเพลิง
10 ล้อ ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร จานวน 1 คัน และรถหัวฉีดน้าดับเพลิง 6 ล้อ ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร
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จานวน 1 คัน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน 10 คน โดยหน่วยดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตาบล
นิ คมพั ฒ นา ตั้ งอยู่ ห่ างจากพื้ น ที่ โครงการฯ ไปทางทิ ศ ไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉี ยงเหนื อ ประมาณ 13.3
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 20 นาที
3.4.3

สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว
(1) คานา
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวและโบราณสถาน
ภายในบริ เวณพื้น ที่ศึกษาและพื้น ที่ใกล้ เคียง มีวัตถุประสงค์เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูล ในการประเมินผล
กระทบของการพัฒ นาโครงการและองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการต่อแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน
สภาพภูมิทัศน์ และทัศนียภาพ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในระยะก่อสร้างและ
ระยะดาเนินการต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
ศึกษารวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถาน ในพื้นที่ศึกษาจากเอกสาร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองโบราณคดี กรมศิลปากร เพื่อนามา
ประเมิ น และวิ เคราะห์ ผ ลกระทบจากการพั ฒ นาโครงการต่ อ สุ น ทรีย ภาพและแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว และ
แหล่ ง โบราณสถาน รวมทั้ ง น าเสนอมาตรการแนวทางแก้ ไขและลดผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
ต่ อ สุ น ทรี ย ภาพและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และด าเนิ น การศึ ก ษาส ารวจภาคสนาม เพื่ อ สั ง เกตการณ์
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการฯ (ถ้ามี)
(3) ผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้ อ มู ล และการส ารวจแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและลั ก ษณะทั ศ นี ย ภาพ
ที่มีความสาคัญ ที่อยู่ในพื้น ที่ศึกษา พบว่า ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒ นธรรม
รวมถึ งลั ก ษณะทั ศ นี ย ภาพที่ มี ค วามส าคั ญ เช่ น วั ด โบราณสถาน หรื อ อาคารอนุ รั ก ษ์ แต่ อ ย่ า งใด
เช่น เดีย วกับ ผลการรวบรวมข้อมูล และการส ารวจแหล่ งโบราณสถานที่อยู่ในพื ้น ที่ศึก ษา ไม่พ บแหล่ ง
โบราณสถานที่ ได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
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3.5

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการได้มีการดาเนิ นการในทุกขั้นตอนของการศึกษา โดยยึดหลักความโปร่งใสและต่อเนื่องในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการพัฒนาโครงการฯ เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงลักษณะการดาเนินงานของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและเหมาะสมกับพื้นที่ โดยอาศัยแนวความคิดทางสังคมศาสตร์และการสื่อสารสองทาง
(Two-way Communication) รวมถึงบทบาทด้านการให้คาแนะนาและคาปรึกษาหารือ (Consultation)
กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดาเนินการของโครงการฯ ต่อไป
ในอนาคต
3.5.1

แนวทางและหลักการดาเนินการ
แนวทางการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการฯ ประกอบด้วย
(1) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ ม ของกองพั ฒ นาระบบการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มกราคม พ.ศ. 2562
(2) หนั ง สื อ ของส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.)
ที่ ทส.1008.3/ว4855 ลงวัน ที่ 10 เมษายน 2563 เรื่ อ ง ค าแนะน าต่ อ แนวทางการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ซึง่ มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โครงการฯ อย่างครบถ้วนทั้งในด้านประโยชน์ที่จะได้รับและด้านผลกระทบทางลบให้ผู้มีส่วนได้เสียและ
สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ โดยช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะต้องแน่ใจว่าประชาชน โดยเฉพาะ
ผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย ได้ รับ ข้ อมู ล ของโครงการฯ ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้ ผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย มีเวลาเพี ยงพอที่จ ะสามารถ
ทาความเข้าใจเนื้อหาสาระ และสามารถตั้งคาถามที่เกี่ยวข้องและให้คาแนะนาต่อโครงการฯ อย่างน้อย 2
ครั้ง
2) การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) ผู้ที่รับผิดชอบ
จัดทารายงานฯ จะต้องเข้าพื้นที่โครงการฯ เพื่อเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น การดาเนินการเตรียม
ความพร้ อ มของชุ ม ชนโดยให้ ข้ อ มู ล กั บ ประชาชน (Public Information) ในประเด็ น รายละเอี ย ด
โครงการฯ และกติกาการรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชน
เข้ าใจง่าย และวิเคราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย (Stakeholder Analysis) เพื่ อ ก าหนดรูป แบบการมี ส่ ว นร่ว ม
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ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (Stakeholder Engagement) รวมทั้งให้คาปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
3) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทารายงานฯ ดาเนินการตามกระบวนการการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการฯ รายละเอียดโครงการฯ
ขอบเขตเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการฯ เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ รายละเอียดโครงการฯ ที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งขอบเขต
การศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการฯ เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความ
คิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และจัดทารายงานฯ ให้ครบถ้วน
ครั้งที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทาร่างรายงานและมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนมีความ
เชื่อมั่น ในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็ น
ให้นามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ โดยจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
4) คาแนะนาต่อการดาเนิน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ สผ. โดย สผ. ได้ขอความร่วมมือให้ ผู้มีสิทธิ
จั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มพิ จ ารณาเลื่ อ นการด าเนิ น กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนออกไป เพื่อเลี่ ย งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 อย่างไรก็ตาม หากโครงการ ฯ
มีความจาเป็นเร่งด่วน ให้ผู้มีสิทธิจัดทารายงานฯ ดาเนินการได้โดยไม่ขัดต่อคาสั่งหรือข้อกาหนดที่ออกตาม
พระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พิจารณาเทคนิค รูปแบบที่หลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ หนั ง สื อ ของส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม (สผ.) ที่ ทส.1008.3/ว4855 ลงวัน ที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อ ง
คาแนะนาต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกอง
พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) มกราคม 2562
ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เปรียบเทียบกับ แนวทางข้างต้น ได้ดัง
ตารางที่ 3.5-1 และในการน าเสนอการดาเนินกิจกรรมการมีส่ วนร่วมของประชาชนในรายงานครั้งนี้
ได้ดาเนินการตาม แนวทางการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการระบบ
ขนส่ ง ปิ โ ตรเลี ย มและน้ ามั น เชื้ อ เพลิ งทางท่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) กรกฎาคม 2564 เป็นหลัก
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ตารางที่ 3.5-1
สรุปขั้นตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการฯ เปรียบเทียบกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของ สผ. พ.ศ. 2562 และ หนังสือของ สผ. เลขที่ ทส.1008.3/ว 4855 เรื่อง คาแนะนาต่อแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของ สผ. พ.ศ. 2562 และ
ของประชาชนของโครงการฯ
คาแนะนาต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ สผ.
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562
การเปิดเผยข้อมูล
ผู้ ที่ รับ ผิ ดชอบจั ด ท ารายงานฯ ได้ เข้ าพื้ นที่ โ ครงการฯ
1. การเปิ ดเผยข้อ มูลข่ าวสารของโครงการ โดยต้องจัดให้ มี การ เพื่ อ เตรี ยมการก่ อ นการรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น โดยได้ ชี้ แจง
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารโครงการอย่ า งครบถ้ ว น ทั้ ง ในด้ า น รายละเอียดโครงการฯ และแนวทางการรับฟังความคิดเห็น
ประโยชน์ที่จะได้รับและด้านผลกระทบทางลบให้ผู้มีส่วนได้เสีย ของโครงการฯ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และ
และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ โดยข้อมูลที่เจ้าของโครงการ รูปแบบการจั ดประชุ มรับฟั งความคิ ดเห็ นฯ ผ่ านกิ จกรรม
จะต้องเผยแพร่แก่ประชาชนจะต้องประกอบด้วย
ดังนี้
1.1 เหตุผลความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
การเปิดเผยข้อมูล
1.2 สาระสาคัญของโครงการ/ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
ในการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการฯ ได้มี
1.3 ผู้ดาเนินการ
การจั ดเวที รับฟั งความคิ ดเห็ น 2 ครั้ง โดยก่ อนจัดประชุ ม
1.4 สถานที่ดาเนินการ
ทั้ง 2 ครั้ง ได้มีการเปิดเผยข่าวสารโครงการฯ อย่างครบถ้วน
1.5 ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
ครอบคลุมข้อมูลตามที่แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.6 ผลกระทบด้านบวกหรือผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ ตามแนวทางของส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากร
กลุ่มจะได้รับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 ได้กาหนดไว้
1.7 ผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชน โดยได้ เ ปิ ด เผยหลายช่ อ งทาง ได้ แ ก่ การเข้ า พบหารื อ
รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายบุคคล รวมทั้งได้ดาเนินการจัดวางเอกสารประกอบการ
และการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือ ความเสียหาย ประชุม / เชิญประชุมไปยังกลุ่มเป้าหมาย และติดประกาศ
ที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ในสถานที่สาธารณะ ได้แก่
1.8 แหล่งเงินทุน (กรณีเป็นโครงการของรัฐ)
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เขต 8 ชลบุรี
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เจ้าของโครงการจะต้องปิดประกาศไว้ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ สานักงานพลังงานจังหวัดะยอง สานักงานอุตสาหกรรมจังห
สถานที่ที่จะดาเนินโครงการ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
วัดะยอง ที่ ว่าการอาเภอนิคมพัฒนา เทศบาลตาบลมาบข่า
พัฒนา และที่ทาการชุมชนในพื้นที่ศึกษา เป็นต้น ก่อนการ
ประชุมทั้ง 2 ครั้ง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-1
สรุปขัน้ ตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการฯ เปรียบเทียบกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ
สผ. พ.ศ. 2562 และ หนังสือของ สผ. เลขที่ ทส.1008.3/ว 4855 เรื่อง คาแนะนาต่อแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของ สผ. พ.ศ. 2562 และ
คาแนะนาต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ สผ.
2. ช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูลนั้นจะต้องแน่ใจว่า
ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลของโครงการ
ล่วงหน้า เพื่ อให้ ผู้มีส่ วนได้เสียมี เวลาเพี ยงพอที่ จะสามารถ
ทาความเข้าใจเนื้ อหาสาระ และสามารถตั้งคาถามที่เกี่ยวข้อง
และให้คาแนะนาต่อโครงการอย่างเป็นประโยชน์ได้ การให้
ข้ อ มู ล เบื้ องต้ นของโครงการนั้ น ควรให้ ตั้ งแต่ เริ่ มออกแบบ
โครงการ นอกจากนี้ เจ้ าของโครงการต้ องจั ดท าแผนการให้
ข้ อ มู ล ข่ าวสารและการหารื อ กั บ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย แผนการ
ด าเนิ นงานนี้ ควรประกาศให้ ประชาชนได้ รับทราบถึ งวิ ธี ก าร
ให้ ข้ อ มู ล และการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ระยะเวลา สถานที่
ตลอดจน รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เพี ยงพอ และเหมาะสมกั บ
การที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูล และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้ตามเวลาที่กาหนด
3. ความโปร่ งใสของการให้ ข้ อ มู ล กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย จะต้ อ ง
ค านึ งถึ งขี ด ความสามารถของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ในการเข้ าถึ ง
ข้อมูลโครงการและเข้าใจรายละเอียดโครงการ และสามารถ
ประเมิ น ทางเลื อ กต่ างๆ ตลอดจนชี้ แ จงข้ อ ห่ ว งกั งวลและ
ข้ อ คิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งมี อิ ส ระ ปราศจากความกลั ว เกรงหรื อ
การบังคับ ฉะนั้น ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเทคนิคควร
ที่ จะได้ มี ก ารกลั่ น กรอง และใช้ภ าษาที่ ง่ายต่อ ความเข้ าใจ
โดยผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สามารถร่ ว มหารื อ ในประเด็ น ต่ า งๆ
เกี่ ย วกั บ โครงการและผลกระทบได้ วิ ธี ก ารหารื อ จะต้ อ ง
ครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทของท้องที่นั้นๆ เอกสารและ
ภาษาที่ ใช้ ค วรจะมี ก ารปรั บ ให้ เหมาะกั บ ผู้ เข้ า ร่ ว มหารื อ
ที่ มี ค วามหลากหลาย โดยเฉพาะหากผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบ
เป็ น กลุ่ ม ชุ ม ชนดั้ งเดิ ม หรื อ ชนเผ่ า ทั้ งนี้ เจ้ าของโครงการ
จะต้องบั นทึกการหารือในประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วน และ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนรับทราบภายหลัง
วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นด้วย
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ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของโครงการฯ
ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ารายงานฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด วาง
เอกสารประกอบการประชุ ม ส่ งหนั งสื อเชิ ญ ประชุ มไปยั ง
กลุ่ ม เป้ าหมาย และติ ด ประกาศประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
โครงการฯ ในสถานที่ สาธารณ ะ ได้ แก่ ส านั กงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เขต 8 ชลบุรี สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สานักงาน
พลังงานจังหวัดระยอง สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ที่ว่าการอาเภอนิคมพัฒนา เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา และ
ที่ ท าการชุ ม ชนในพื้ น ที่ ศึ ก ษา เป็ น ต้ น ล่ ว งหน้ า 15 วั น
ก่อนการประชุม

- ก่อนการจัดประชุมรับฟั งความคิ ดเห็ น ฯ ครั้งที่ 1 และ 2
โครงการฯ ได้มี การหารือร่วมกับผู้น าชุมชนและผู้บริหาร
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในการก าหนดวิ ธี การรั บฟั ง
ความคิดเห็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด19 และต้องเป็นรูปแบบที่ชุมชนมีความสามารถ
ในการเข้าถึงได้
- โครงการกาหนดให้มีทีมงานลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ในเข้าถึง
การประชุ ม ผ่ า นสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แก่ ชุ ม ชน และมี การ
ซักซ้อมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับชุมชนก่อน
วั น ประชุ ม จริ ง เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมให้ กั บชุ ม ชนได้ มี
ความสามารถเข้าถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จทั้ง 2 ครั้ง โครงการฯ ได้มีการ
จัดทาป้ายสรุปผลการประชุมไปติดประกาศประชาสัมพันธ์
ในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน เขต 8 ชลบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
หน้า 3-185

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-1
สรุปขัน้ ตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการฯ เปรียบเทียบกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ
สผ. พ.ศ. 2562 และ หนังสือของ สผ. เลขที่ ทส.1008.3/ว 4855 เรื่อง คาแนะนาต่อแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของ สผ. พ.ศ. 2562 และ
คาแนะนาต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ สผ.

การดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทารายงานฯ จะต้องเข้าพื้นที่โครงการเพื่อ
เตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.1 เตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ข้อมูลกับประชาชน
(Public Information) ในประเด็นรายละเอียดโครงการ
และกติกาการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ โดยเน้น
การสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจง่าย เช่น
การจัดทาเป็น Infographic คลิปวีดิโอสั้นๆ แผ่นพับ
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
และเพียงพอต่อการแสดงความเห็น
1.2 วิเคราะห์ผมู้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis)
เพื่อกาหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (Stakeholder Engagement)
1.3 ปรึกษาหารือเกีย่ วกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบ
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทารายงานฯ ต้องดาเนินการตามกระบวนการ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนี้
2.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่หนึ่ง : เป็น
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งข้ อ เสนอโครงการ
รายละเอี ย ดโครงการ ขอบเขตการศึ ก ษาและการ
ประเมิน ทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของโครงการฯ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สานักงานพลังงานจังหวัด
ระยอง ส านั กงานอุ ต สาหกรรมจั งหวั ด ระยอง ที่ ว่ าการ
อาเภอนิคมพัฒนา เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา และที่ทาการ
ชุมชนในพื้นที่ศึกษา เป็นต้น ภายใน 15 วันหลังการประชุม
การดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเตรียมการสาหรับการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1
- กิจกรรมเข้าพบหารือกับผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ทั้ งในระดั บ จั งหวั ด อ าเภอ และท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย
พลังงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติ
แล ะสิ่ ง แวดล้ อมจั ง ห วั ด นายอ าเภ อนิ ค มพั ฒ น า
นายกเทศมนตรีตาบลมาบข่าพัฒนา กานันตาบลมาบข่า
ประธานชุม ชนหนองคล้า ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม
พ.ศ. 2564 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
โครงการฯ และหารื อเกี่ ยวกั บ รู ป แบบ/แนวทางในการ
จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
การเตรียมการสาหรับการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2
- กิ จ กรรมเข้ าพบหารื อ กั บ ผู้ แทนนายกเทศมนตรี ต าบล
มาบข่ า พั ฒ นา ก านั น ต าบลมาบข่ า ประธานชุ ม ชน
หนองคล้า ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อประชาสั ม พั น ธ์ โครงการฯ และหารื อ
เกี่ ยวกั บรู ป แบบ/แนวทางในการจั ด กิ จกรรมการรั บฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
การรับฟังความคิดเห็นของประชาขน ครั้งที่ 1
มีวั ตถุประสงค์ เพื่ อให้ ข้ อมู ล กั บประชาชน และหน่ วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ รายละเอี ย ดโครงการฯ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และ
ผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ทั้ งทางตรงและทางอ้ อ ม รวมทั้ ง
ขอบเขตการศึ กษา อี กทั้ งเป็ นการนาเสนอข้อคิดเห็ นและ
ข้ อ เสนอแนะจากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ นมาปรั บ ใช้
ประกอบการศึกษา และการจัดทารายงานฯ ให้ครบถ้วน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-1
สรุปขัน้ ตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการฯ เปรียบเทียบกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ
สผ. พ.ศ. 2562 และ หนังสือของ สผ. เลขที่ ทส.1008.3/ว 4855 เรื่อง คาแนะนาต่อแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของ สผ. พ.ศ. 2562 และ
คาแนะนาต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ สผ.
ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
รายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม รวมทั้ ง ขอบเขต
การศึกษา และการประเมิ นทางเลือกโครงการ อีกทั้ ง
ยังเป็นการนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น มาใช้ ป ระกอบการศึ ก ษาและการจั ด ท า
รายงานฯ ให้ครบถ้วน
2.2 การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ ง ที่ ส อง :
เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทาร่างรายงานและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อให้ประชาชนมั่นใจในรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะต้ อ งผนวกไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
รายงานฯ ส าหรั บ โครงการขนาดใหญ่ แ ละซั บ ซ้ อ น
อาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง
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ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของโครงการฯ
โดยผู้ ที่ รั บผิ ดชอบจั ดท ารายงานฯ ได้ จั ดประชุ มรั บฟั ง
ความคิ ดเห็ นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวั นที่ 4 มิ ถุ นายน
พ.ศ.2564 ณ โดมอเนกประสงค์ สานั กงานเทศบาลต าบล
มาบข่ าพั ฒ นา ได้ แก่ เวทีรอบเช้า เวลา 9.30 – 12.00 น.
และเวที รอบบ่ าย เวลา 13.00 -16.00 น. ทั้ งนี้ เนื่ องจาก
ในช่วงดังกล่าวจังหวัดระยองมีคาสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วน
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ า 2019 (COVID-19) (ฉบั บ ที่ 12) ซึ่ งก าหนดให้ มี
กิจกรรมการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 50 คนต่อครั้ง ดังนั้น ผู้จัดทา
รายงานฯ จึ งก าหนดให้ ทั้ ง 2 เวที มี การถ่ ายทอดสดผ่ าน
Facebook Live เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง โดยกิจกรรมการรับฟังความ
คิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ งที่ 1 มี ผู้ ส นใจเข้ าร่ วมประชุ ม
ทั้ งหมดจ านวน 98 คน ส าหรั บ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เข้ าร่ ว ม
ประชุ ม ฯ ดั ง ตารางที่ 3.5-5 โดยสามารถสรุ ป ประเด็ น
คาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจง ได้ดังตารางที่
3.5-6
การรับฟังความคิดเห็นของประชาขน ครั้งที่ 2
มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อน าเสนอร่ างรายงานและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของโครงการฯ และรั บฟั ง
ข้ อ คิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะจากกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยผู้ที่รับผิดชอบจัดทารายงานฯ ได้จัดประชุมและรับฟัง
ความคิ ดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ในระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live เพื่ อ เว้ น
ระยะห่างทางสังคมและให้เป็นไปตามคาสั่งของจังหวัดระยอง
เรื่ อง มาตรการเร่ งด่ วนในการป้ องกั นและควบคุ มการแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID19)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-1
สรุปขัน้ ตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการฯ เปรียบเทียบกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ
สผ. พ.ศ. 2562 และ หนังสือของ สผ. เลขที่ ทส.1008.3/ว 4855 เรื่อง คาแนะนาต่อแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของ สผ. พ.ศ. 2562 และ
คาแนะนาต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ สผ.

ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของโครงการฯ
(ฉบั บที่ 20) โดยด าเนิ นการในวั นที่ 24-25 สิ งหาคม พ.ศ.
2564 มี ผู้ สนใจเข้ าร่ วมประชุ มรวมทั้ งหมดจานวน 121 คน
สาหรับกลุ่มเป้ าหมายที่ เข้าร่วมประชุมฯ ดังตารางที่ 3.5-7
โดยสามารถสรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
คาชี้แจง ได้ดังตารางที่ 3.5-8 ทั้งนี้ ในการให้ข้อมูลโครงการฯ
กั บผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ผู้ ที่ รับผิ ดชอบจั ดท ารายงานฯ ได้ จั ดวาง
เอกสาร เกี่ ยวข้ องไว้ ในสถานที่ สาธารณะ เพื่ อให้ ประชาชน
เข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ด้วย
การสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาโครงการฯ
ด าเนิ น การภายหลั งกิ จกรรมรั บฟั งความคิ ดเห็ น ครั้ งที่ 1
แล้ วเสร็จ โดยกลุ่ มเป้ าหมายในการส ารวจแบ่ งออกเป็ น 5
กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
(2) กลุ่มผู้นาชุมชน
(3) กลุ่มครัวเรือน
(4) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวและสถานที่สาคัญ
(5) กลุ่มสถานประกอบการ
รวมจ านวนตั ว อย่ างในการส ารวจทั้ งหมด 120 ตั วอย่ า ง
ดาเนินการระหว่างวันที่ 17 - 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-1
สรุปขัน้ ตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการฯ เปรียบเทียบกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ
สผ. พ.ศ. 2562 และ หนังสือของ สผ. เลขที่ ทส.1008.3/ว 4855 เรื่อง คาแนะนาต่อแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของ สผ. พ.ศ. 2562 และ
ของประชาชนของโครงการฯ
คาแนะนาต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ สผ.
หนังสือเลขที่ ทส.1008.3/ว 4855 เรื่อง คาแนะนาต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ จั ด ท ารายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาเลื่อนการดาเนินกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนออกไป เพื่ อเลี่ยงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างไรก็ตาม หากโครงการมีความ
จ าเป็ น เร่ งด่ ว น ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ จั ด ท ารายงานฯด าเนิ น การได้
โดยไม่ ขั ด ต่ อ ค าสั่ งหรือ ข้ อ ก าหนดที่ อ อกตามพระราชการ
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
และกฎหมายอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมทั้ ง
ให้พิจารณาเทคนิค รูปแบบที่หลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยงและ
ป้องกั นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โดยให้สอดคล้องกับ แนวทางการมี ส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของกองพั ฒ นาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) มกราคม พ.ศ. 2562
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เพื่ อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรน่า 2019 ทางผู้รับผิดชอบจัดทารายงานฯ ได้พิจารณา
รู ป แบบการรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนผ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการ
โดยการดาเนินดังนี้
กิจกรรมการรับฟังความคิดของประชาชน ครั้งที่ 1
ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม จ านวน 2 เวที โดยก าหนด
ผู้ เข้ าร่ วมไม่ ให้ เกิ น เวที ล ะ 50 คน ตามค าสั่ งของจั งหวั ด
ระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
(ฉบั บ ที่ 12) ร่ ว มกั บ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเฟชบุ๊คไลฟ์
กิจกรรมการรับฟังความคิดของประชาชน ครั้งที่ 2
ตามคาสั่งของจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โค โรน่ า 2019 (COVID-19) (ฉบั บ ที่ 20) ก าห น ด ให้
การประชุมสามารถทาได้ โดยห้ามให้ มีผู้เข้าร่วมเกิน 5 คน
ประกอบกับจากการหารือร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ของอาเภอนิคมพัฒนา นายกเทศมนตรีตาบลมาบข่าพัฒนา
กานันตาบลมาบข่า และประธานชุมชนหนองคล้า ได้เสนอให้
ใช้ ช่ อ งการประชุ มผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ เช่ น โปรแกรม
Zoom Meeting และ Facebook Live โดยให้ จั ด ที ม งาน
ลงพื้ น ที่ เข้ าไปสอนการใช้ โปรแกรมดั งกล่ า วให้ กั บุ ชมชน
ดังนั้น ในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ผู้จัดทารายงานฯ
จึ งก าหนดให้ มี การประชุ มผ่ านรู ป แบบสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์
ในระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live
หน้า 3-189

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-1
สรุปขัน้ ตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการฯ เปรียบเทียบกับ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ
สผ. พ.ศ. 2562 และ หนังสือของ สผ. เลขที่ ทส.1008.3/ว 4855 เรื่อง คาแนะนาต่อแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ต่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของ สผ. พ.ศ. 2562 และ
คาแนะนาต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ สผ.

ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของโครงการฯ
โดยก่อนการประชุมผู้จัดทารายงานฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ลงชุ มชนเพื่ ออธิ บายแผนกิ จกรรมการรั บฟั งความคิ ดเห็ น
รวมทั้งสอนวิธีการใช้โปรแกรมดังกล่าว โดยมีการนัดหมาย
เพื่อฝึกทดสอบระบบการประชุมก่อนที่จะมีการประชุมด้วย

3.5.2

วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ให้แก่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจน
(2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความเข้าใจต่อโครงการฯ ของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้เสีย
(3) เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ กลุ่มประชาชน หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ มีส่ว นได้เสี ย ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ
(4) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
(5) เพื่อประเมิน ความคิดเห็ นและการยอมรับของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้มีส่วนได้เสีย และนามากาหนดเป็นแผนการดาเนินงานในขั้นต่อไป
3.5.3

ขอบเขตการดาเนินการ
ขอบเขตพื้นที่ดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จะพิจารณาให้ครอบคลุมผู้มีส่วน
ได้เสียจากการดาเนินโครงการฯ โดยไม่จากัดเฉพาะในพื้นที่ศึกษาขอบเขตในรัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนว
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ โดยมีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ ในรัศมีศึกษา คือ ชุมชนบ้านหนองคล้า
หมู่ที่ 8 ในเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3.5.4

การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในที่นี้จะพิจารณาจากผู้ ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
ในระยะก่ อ สร้ างและระยะด าเนิ น การ ตามแนวทางการจ าแนกผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย (Stakeholder) ของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยยึดหลักการรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไว้ให้มากที่สุด (Inclusiveness) โดยสามารถจาแนกออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ดังตารางที่ 3.5-2
ตารางที่ 3.5-2
กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ของ สผ.1/
กลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกลุ่ม
1. ผู้รับผลกระทบ
 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์

การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฯ






2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดทารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. หน่วยงานที่ทาหน้าที่
พิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม






เจ้าของโครงการฯ
นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)












4. หน่วยงานราชการในระดับ
ต่างๆ



ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/ส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)



ผู้นาชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้แก่
ชุมชนบ้านหนองคล้าหมู่ที่ 8 ในเขตเทศตาบล
มาบข่าพัฒนา
ผู้ประกอบการในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย บริษัท
ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จากัด และ
บริษัท โพสโค ไทยน๊อคซ์ จากัด (มหาชน)
ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.)
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(กกพ.)
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ประจาเขต 8 (ชลบุรี)
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)
ส่วนภูมิภาค
ระดับภาค ได้แก่
- สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 13 (ชลบุรี)
ระดับจังหวัด ได้แก่
- ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง
- พลังงานจังหวัดระยอง
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
หน้า 3-191

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-2
กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
กลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ของ สผ.1/
กลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกลุ่ม
4. หน่วยงานราชการในระดับ
ต่างๆ (ต่อ)

5. องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนา
เอกชน สถาบันการศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาภายใน
ท้องถิ่น และนักวิชาการอิสระ
6. สื่อมวลชน



7. ประชาชนทั่วไป

การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฯ

องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หรือ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
นักวิชาการอิสระ





สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ
ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น





สาธารณชนที่มีความต้องการและ
สนใจโครงการฯ









- แขวงการทางจังหวัดระยอง
- สาธารณสุขจังหวัดระยอง
- ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระยอง
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ระดับอาเภอ ได้แก่
- นายอาเภอนิคมพัฒนา
- พัฒนาการอาเภอนิคมพัฒนา
- สาธารณสุขอาเภอนิคมพัฒนา
- โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
- ผู้กากับสถานีตารวจภูธรนิคมพัฒนา
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- นายกเทศมนตรีตาบลมาบข่าพัฒนา
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบลบ้านมาบข่าพัฒนา
องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นต้น
สถาบันการศึกษาในพื้นที่/นักวิชาการอิสระ เช่น
โรงเรียนวัดมาบข่า เป็นต้น
สื่อมวลชนในท้องถิ่น เช่น หนังสือพิมพ์ข่าวระยอง
สมาคมหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดระยอง
ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
เป็นต้น
ประชาชนที่มีความสนใจในโครงการฯ

ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564
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3.5.5

การดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากแนวทางการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ผู้จัดทารายงานฯ ได้กาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนดังต่อไปนี้
3.5.5.1

สื่อประชาสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบจัดทารายงานฯ ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายชนิดเพื่อใช้เป็นเครื่อ งมือ
ช่วยในการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามความก้าวหน้า
ของการศึกษา ที่มีปริมาณเพียงพอในการแจกจ่ายอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย

สื่อบุคคล ประกอบด้วย คณะผู้ศึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาฯ และบุคลากรของบริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด มีภารกิจในการอธิบาย ชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูล เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงให้ข้อมูลโครงการฯ ดาเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ นาชุมชน และผู้ให้ ข้อมู ลที่สาคัญในท้องถิ่น
ตลอดระยะการศึกษาเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ

เอกสารประกอบการเข้าพบหารือ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์โดยมีเนื้อหาในเอกสารประกอบด้วย
รายละเอียดโครงการฯ เบื้ องต้น และแนวทางการรับฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนต่อ โครงการฯ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่ อประชาสั มพั นธ์และให้ ความรู้เกี่ยวกั บโครงการฯ ต่อผู้ น าชุ มชนและหน่ วยงานราขการ
ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Preparation Process)

ภาพนิ่ งประกอบการบรรยาย (PowerPoint) เป็ นสื่ อโสตทัศน์ ส าหรับ นาเสนอผ่ าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่ องฉาย สาหรับช่วยในการอธิบายให้รายละเอียดโครงการฯ เพื่อสร้างเสริม
ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และความก้าวหน้า
ในการดาเนินงาน

เอกสารประกอบการประชุ ม เป็ น สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ส าหรั บ แจกให้ แ ก่ ผู้ ร่ ว มการประชุ ม
โดยเนื้ อหาในเอกสารประกอบด้ วย รายละเอี ยดโครงการฯ เหตุผ ลความจาเป็ น และวัตถุป ระสงค์ของ
โครงการฯ ขั้น ตอน และแนวทางการดาเนินงาน ผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม เป็นต้น
โดยผลิตขึ้นเพื่อแจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกเวทีการประชุม

ประกาศเชิญเข้าร่วมการประชุม เป็นป้ายแสดงกาหนดการและสถานที่ในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะนาไปเผยแพร่ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ราชการที่ เกี่ย วข้อง และบอร์ ดประชาสั ม พั น ธ์ในชุ มชนที่ ป ระชาชนในพื้ นที่ ศึ กษาสามารถเข้ าถึงและ
รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวก

หนั งสื อเชิ ญ ประชุ ม จะมี การจัดส่ งถึ งกลุ่ มเป้ าหมายเพื่ อเชิ ญ เข้ าร่วมการประชุ มและ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
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ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นป้ายแสดงวัน เวลา และ
สถานที่ ในการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ฯ รวมทั้ งสรุป ผลจากการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ฯ โดยน าไปเผยแพร่
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชนที่ประชาชน
ในพื้นที่ศึกษาสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้โดยสะดวก

แบบประเมินในที่ประชุม เป็นแบบที่ใช้สาหรับประเมินความรู้ ความเข้าใจ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในวันจั ดประชุมโดยเป็นช่องทางในการรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อโครงการฯ ที่สามารถสะท้อนความวิตกกังวล และผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับจากโครงการฯ

สื่อ อิเล็ก ทรอนิ กส์ เป็ น โปรแกรมที่ ใช้ ในการจัด กิจกรรมการรับ ฟั งความคิ ดเห็ น ของ
โครงการ โดยในการรับ ฟังความคิดเห็ น ฯ ครั้งที่ 1 ได้ใช้โปรแกรม Facebook Live ในการดาเนินการ
รับฟังความคิดเห็นฯ ร่วมกับการจัดเวทีรับฟังความเห็น ฯ และในการรับฟังความคิดเห็น ฯ ครั้งที่ 2 ได้ใช้
โปรแกรม Zoom Meeting และโปรแกรม Facebook Live ในการดาเนินกิจกรรม
โดยรายละเอีย ดประเภทสื่ อ เนื้ อหา จานวน และการใช้ป ระโยชน์ของสื่ อประชาสั มพั น ธ์
สรุปได้ดังตารางที่ 3.5-3
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ตารางที่ 3.5-3
สรุปประเภทสือ่ เนื้อหา จานวน และการใช้ประโยชน์ของสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ
ประเภทสื่อ
1. สื่อบุคคล

-

เนื้อหา
คณะผู้ศึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาฯ
บุคลากรของ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอ
เรชั่น จากัด
รายละเอียดโครงการฯ เบื้องต้น
แผนงานและแนวทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ

2. เอกสารประกอบ
การเข้าพบหารือ
รายบุคคล

-

3. ภาพนิ่ง
ประกอบการ
บรรยาย
(PowerPoint)

จัดเตรียม 2 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 นาเสนอในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้ งที่ 1 ต่ อ การก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่
- เหตุผลความจาเป็น/วัตถุประสงค์
- รายละเอียดโครงการฯ
- พื้นที่ดาเนินการศึกษา
- ขั้นตอน/วิธีการ/ขอบเขต และแนวทาง
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
ชุดที่ 2 นาเสนอในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้ งที่ 2 ต่ อ ร่ า งรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่
- เหตุผลความจาเป็น/วัตถุประสงค์
- ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 1
- ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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จานวน
4 คน
3 คน

การนาไปใช้ประโยชน์
สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาศึกษา

20 ชุด

จัดทาเพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้
เกี่ ยวกั บ โครงการฯ ต่ อผู้ น าชุ ม ชนและ
ประชาชนก่ อ นเริ่ ม กิ จ กรรมการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน
ประกอบการบรรยายใช้ในเวทีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2

2 ชุด
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ตารางที่ 3.5-3
สรุปประเภทสื่อ เนื้อหา จานวน และการใช้ประโยชน์ของสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ (ต่อ)
ประเภทสื่อ
4. เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

เนื้อหา
ชุดที่ 1 นาเสนอเนื้อหาโครงการฯ
- เหตุผลความจาเป็น / วัตถุประสงค์
- รายละเอียดโครงการฯ
- พื้นที่ดาเนินการศึกษา
- ขั้นตอน / วิธี การ / ขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
ชุดที่ 2 นาเสนอร่างผลการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการฯ
สาคัญ
- เหตุผลความจาเป็น/วัตถุประสงค์
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข และ
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 1
- ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
5. เอกสารติด
ชุดที่ 1 เป็นป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียด
ประกาศเชิญเข้า โครงการฯ เบื้องต้นและกาหนดการ
ร่วมการประชุม สถานที่ในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนครั้งที่ 1
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จานวน
150 ชุด

การนาไปใช้ประโยชน์
ใช้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการฯ และแนวทางการศึ ก ษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อโครงการฯ แก่
กลุ่มเป้าหมายก่อนการเข้าร่วมประชุมฯ
ครั้ งที่ 1 โดยใช้ ในการประชาสั ม พั น ธ์
ผ่านการส่ งหนังสือ เชิญ ประชุม การจัด
วาง ณ สถานที่สาคัญต่างๆ ในชุมชน

150 ชุด

ใช้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการ
ป้ องกั น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนการเข้า
ร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 2 โดยใช้ประชาสัมพันธ์
ผ่านการส่งหนังสือเชิญประชุม การจัดวาง
เอกสารประกอบการประชุ ม ณ สถานที่
สาคัญต่างๆ ในชุมชน

10 ชุด

ใช้เผยแพร่ ณ พื้นที่ตั้งโครงการฯ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการที่
เกี่ ยวข้อง และบอร์ด ประชาสั มพั น ธ์ใน
ชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่ศึกษาสามารถ
เข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้โดยสะดวก
เพื่ อ เชิ ญ กลุ่ ม เป้ า หมายต่ า งๆเข้ า ร่ ว ม
ประชุมฯ ครั้งที่ 1 ตามกาหนดการที่ได้
ประชาสัมพันธ์ไว้ในป้ายประกาศ

หน้า 3-196

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-3
สรุปประเภท เนื้อหา จานวน และการใช้ประโยชน์ของสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ (ต่อ)
ประเภทสื่อ
5. เอกสารติด
ประกาศเชิญ
เข้าร่วมการ
ประชุม (ต่อ)

เนื้อหา
ชุดที่ 2 เป็นป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียด
โครงการฯ เบื้ อ งต้ น และก าหนดการ
สถานที่ ใ นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนครั้งที่ 2

จานวน
10 ชุด

6. หนังสือเชิญ
ประชุม

ชุ ด ที่ 1 หนั งสื อ แจ้ งก าหนดการสถานที่
ในการจัดประชุม

40 ชุด

ชุดที่ 2 หนังสือแจ้งกาหนดการสถานที่และ
ดาเนินการจัดส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชิญ
เข้าร่วมการประชุมและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 2
7. เอกสารประกาศ ชุดที่ 1 เป็นป้ายแสดงข้อมูลวัน เวลา และ
สรุป ผลการรับ สถานที่ในการรับฟังความคิดเห็นของ
ฟังความคิดเห็น ประชาชน ครั้งที่ 1 รวมทั้งสรุปผลจากการ
ของประชาชน รับฟังความคิดเห็นฯ

40 ชุด

ชุดที่ 2 เป็นป้ายแสดงข้อมูลวัน เวลา และ
สถานที่ในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 2 รวมทั้งสรุปผลจากการ
รับฟังความคิดเห็นฯ

10 ชุด

ชุ ด ที่ 1 ประเมิ น ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
รายละเอี ย ดโครงการฯ เบื้ อ งต้ น และ
ความเห็ น ต่ อความเหมาะสม / เพี ย งพอ
ของกรอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ และข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาโครงการฯ

150 ชุด
และ QR
Code

8. แบบประเมิน
ในที่ประชุม
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10 ชุด

การนาไปใช้ประโยชน์
ใช้เผยแพร่ ณ พื้นที่ตั้งโครงการฯ บอร์ด
ประชาสั ม พั น ธ์ ข องหน่ วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และบอร์ดประชาสัม พันธ์ใน
ชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่ศึกษาสามารถ
เข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้โดยสะดวก
เพื่ อ เชิ ญ กลุ่ ม เป้ า หมายต่ า งๆ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมฯ ครั้งที่ 2 ตามกาหนดการที่ได้
ประชาสัมพันธ์ไว้ในป้ายประกาศ
ใช้ดาเนินการจัดส่งถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
เชิญเข้ าร่วมการประชุมและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ล่วงหน้า
15 วันก่อนวันจัดประชุม
ใช้ดาเนินการจัดส่งถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
เชิญเข้ าร่วมการประชุมและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ล่วงหน้า
15 วันก่อนวันจัดประชุม
ใช้เผยแพร่ ณ พื้นที่ตั้งโครงการฯ บอร์ด
ประชาสั ม พั น ธ์ ข องหน่ วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่ศึกษาสามารถ
เข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้โดยสะดวก
ใช้เผยแพร่ ณ พื้นที่ตั้งโครงการฯ บอร์ด
ประชาสั ม พั น ธ์ ข องหน่ วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ใน
ชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่ศึกษาสามารถ
เข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้โดยสะดวก
ใช้ สาหรับ ประเมิ น ความรู้ ความเข้ าใจ
และรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม ในวั น จั ด ประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 1
โดยเป็นช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ ที่สามารถ
ส ะท้ อน ค วาม วิ ต กกั ง วล เกี่ ย วกั บ
ผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับจาก
โครงการฯ
หน้า 3-197

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-3
สรุปประเภท เนื้อหา จานวน และการใช้ประโยชน์ของสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ (ต่อ)
ประเภทสื่อ
8. แบบประเมิน
ในที่ประชุม
(ต่อ)

เนื้อหา
ชุ ด ที่ 2 ส ารวจ ค วาม เห็ น ต่ อ ค วาม
เหมาะสม / เพียงพอของมาตรการป้องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ งโค ร ง ก า ร ฯ แ ล ะ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการฯ

จานวน
150 ชุด
และ QR
Code

การนาไปใช้ประโยชน์
ใช้ สาหรับ ประเมิ น ความรู้ ความเข้ าใจ
และรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม ในวั น จั ด ประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 2
โดยเป็นช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ ที่สามารถ
ส ะท้ อน ค วาม วิ ต กกั ง วล เกี่ ย วกั บ
ผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับจาก
โครงการฯ
9. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียม 2 โปรแกรม ประกอบด้วย
2
ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารในการนาเสนอ
1. โปรแกรม Facebook Live ใช้ในการ โปรแกรม ข้อมูลและรับฟั งความคิดเห็นต่อข้อมูล
ดาเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น
รายละเอี ย ดโครงการฯ และขอบเขต
ของประชาชน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
การศึกษา ในการดาเนินการรับฟังความ
2. โปรแกรม Zoom Meeting ใช้ในการ
คิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 และใช้ใน
ดาเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น
การน าเสนอข้ อ มู ล และรั บ ฟั ง ความ
ของประชาชน ครั้งที่ 2
คิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งรายงาน และมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564

3.5.5.2

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีความครบถ้วนรอบด้าน และ
ครอบคลุ มทุกกลุ่มเป้ าหมายในพื้น ที่ศึกษาและพื้ นที่ใกล้ เคียง รวมทั้งได้รับทราบข้อมูล อย่างเพี ยงพอ
มีความรู้ ความเข้ าใจในขั้ นตอนการศึ กษา และยอมรับเหตุผลและความจ าเป็ นในการพั ฒ นาโครงการฯ
ผู้รับผิดชอบจัดทารายงานฯ ได้กาหนดรูปแบบวิธีการของกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยแสดง
รูปแบบ และขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ดังนี้
1) กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งขอบเขต
การศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการฯ แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อนา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทารายงานฯ
ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้ นตอนการดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ (Preparation
Process) ก่อนการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน ครั้งที่ 1 และขั้นการดาเนินการจัด ประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

หน้า 3-198

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1.1) การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
(Preparation Process)
ในส่วนของรูป แบบที่ดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุม ฯ ครั้งที่ 1
ผู้จั ดทารายงานฯ ได้เลือกใช้รู ป แบบ “กิจกรรมการปรึกษาหารือรายบุคคล” โดยมีกลุ่ มเป้าหมายคือ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นาชุมชนในพื้นที่ศึกษา โดยมีรายเอียดการดาเนินการดังนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่อค้นหาข้อมูลและหยั่งความคิดเห็นของบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาโครงการฯ รวมทั้งทาความรู้จัก ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เบื้องต้น หารือเกี่ยวกับวัน เวลา
สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นทีโ่ ดยบริษัทที่ปรึกษาฯ
ช่วงเวลาในการดาเนินการ : ดาเนินการระหว่างวันที่ 22 -26 มีนาคม พ.ศ. 2564
สื่อที่ใช้ในการดาเนินกิจ กรรม : มีเนื้อหาเกี่ยวกับ รายละเอียดโครงการฯ เบื้องต้น
แผนงาน และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการฯ โดยใช้สื่อ 2 รูปแบบ คือ

สื่อบุ คคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่มวลชนสั มพันธ์ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น
จากัด และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด

เอกสารประกอบการเข้าพบหารือรายบุคคล ดังภาคผนวก 3ฏ
ซึ่งสามารถสรุ ป ประเด็ น จากการเข้าพบหารือก่ อ นการจั ด กิจ กรรมรับ ฟั งความ
คิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ดังตารางที่ 3.5-4
1.2) การจั ด ประชุ ม และรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ ง ที่ 1 ต่ อ ขอบเขต
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การรั บ ฟั งความคิด เห็ น ของประชาชน ครั้งที่ 1 เป็ นการรับ ฟั งความคิด เห็ น ต่ อ
ร่างข้อเสนอโครงการฯ รายละเอียดโครงการฯ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการฯ
วัต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล กั บ ประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ
รายละเอี ย ดโครงการฯ ที่ จ ะเกิดขึ้ น และผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้น ทั้ งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ ง
ขอบเขตการศึกษา และทางเลือกโครงการฯ เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น
มาใช้ประกอบการศึกษาและจัดทารายงานฯ ให้ครบถ้วน
รู ป แบบการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ ง ที่ 1 : ผู้ จั ด ท ารายงานฯ
ได้เลือกใช้รูปแบบ “การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ” โดยดาเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.
2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ทาการเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา ซึ่งมีการจัด 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา
9.30 – 12.00 น. (เวที ช่ว งเช้า) และรอบที่ 2 เวลา 13.00 – 15.30 น. (เวทีช่ ว งบ่ าย) รวมทั้ งมี การ
ดาเนิ น การจั ดประชุมผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ในระบบ Facebook Live ร่ว มด้ว ย โดยมีผู้ ส นใจเข้าร่ว ม
ประชุม ทั้งหมดจานวน 98 คน ดัง ตารางที่ 3.5-5 ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน ประชาชนในพื้ นที่ศึกษา
ที่อาจจะได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล
รวมทั้ง สถานพยาบาล สื่อมวลชน และประชาชนที่ให้ความสนใจโครงการฯ (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดัง
ภาคผนวก 3ฐ) โดยสามารถสรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน ครั้งที่ 1
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ได้ ดั งตารางที่ 3.5-6 ส าหรั บ สื่ อ ที่ ใช้ ในการด าเนิ น การ ประกอบด้ ว ย ภาพนิ่ งประกอบการบรรยาย
(PowerPoint) และเอกสารประกอบการประชุม ดังภาคผนวก 3ฑ
เนื้อหาสาระสาคัญในการนาเสนอ : ประกอบด้วย
 เหตุผลความจาเป็น / วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
 รายละเอียดโครงการฯ
 การประเมินทางเลือกโครงการฯ
 พื้นที่ดาเนินการศึกษา
 ขั้นตอน / วิธีการ / ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 การประสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม : ในการดาเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1 ได้มีการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หลากหลายรูปแบบ ดังนี้
 ภาพนิ่งประกอบการบรรยายการประชุมฯครั้งที่ 1 (ภาคผนวก 3ฑ)
 สื่อบุคคล ประกอบด้วย ผู้ชานาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ปรึกษาฯ และ
บุคลากรของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
 เอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 1 (ภาคผนวก 3ฑ)
 หนังสือเชิญประชุม (ภาคผนวก 3ฒ)
 เอกสารประกาศเชิญประชุม (ภาคผนวก 3ณ)
 แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการประชุม (ภาคผนวก 3ด)
 เอกสารสรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1 (ภาคผนวก 3ต)
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม Facebook Live
(https://www.facebook.com/tontarnmuangngern/videos/10215491
290114738/)
ทั้ งนี้ ก่ อนการด าเนิ นการจั ดประชุ มรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน ครั้ งที่ 1
ทางโครงการฯ ได้ ด าเนิ นการส่ งหนั งสื อเชิญไปยั งกลุ่ มเป้ าหมาย (หนั งสื อเชิ ญประชุ มดั ง ภาคผนวก 3ฒ)
นอกจากนี้ยังได้ดาเนินการติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม (หนังสือขอความอนุเคราะห์
ดังภาคผนวก 3ถ และป้ายประกาศเชิญประชุมดังภาคผนวก 3ณ) และจัดวางเอกสารประกอบการประชุมไว้
ในที่สาธารณะ เช่น ที่ว่าการอาเภอนิคมพัฒนา ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทาการชุมชนใน
พื้นที่ศึกษา เป็นต้น ซึ่งดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยดาเนินการวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ดังภาพที่ 3.5-1 และบรรยากาศการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แสดงดังภาพที่ 3.5-2
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วันที่เข้าพบ
วันจันทร์ที่
22 มีนาคม พ.ศ. 2564

เวลา/สถานที่
10.00-11.00 น
สานักงาน
พลังงานจังหวัด
ระยอง

13.00-14.00 น.
สานักงาน
เทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา







กลุ่มเป้าหมาย
พลังงานจังหวัดระยอง

ปลัดเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
สารวัตรกานันตาบลมาบข่า
ประธานชุมชนบ้านหนองคล้า

ประเด็นจากการเข้าพบหารือ


ควรเตรียมชีแ้ จงประเด็นคาถามเกีย่ วกับ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิด จากเหตุการณ์ของ
บริษัทฯ อื่นๆ ที่ผ่านมา



ควรมี ก ารน าเสนอเรื่ อ งความลึ ก ในการวาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
การออกแบบของการวางท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติ
และการทางานต้องมีการปฏิบัติให้ได้ตามแบบ
ที่ ท างโครงการฯ ออกแบบไว้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
ส่งผลกระทบกับโครงสร้างระบบสาธารณู ปโภค
ของเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
ปั จ จุ บั น ในพื้ น ที่ มี ปั ญ หาในการสร้ า งถนน
การวางท่ อน้าประปาของเทศบาล เนื่องจาก
การวางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ ท าให้
โครงสร้างของถนนไม่ ค่ อยแข็ งแรงท าให้ ถนน
ชารุดง่ายขึ้น





ภาพตัวอย่างบรรยกาศกิจกรรมเข้าพบหารือ

หน้า 3-201

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.5-4
สรุปประเด็นจากการเข้าพบหารือก่อนจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ระหว่างวันที่ 22 -26 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันที่เข้าพบ
วันพฤหัสบดีที่
25 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่
26 มีนาคม พ.ศ. 2564

เวลา/สถานที่
10.00-11.00 น.
ที่ว่าการอาเภอ
นิคมพัฒนา

10.00-11.00 น.
สานักงานกากับ
กิจการพลังงาน
ประจาเขต 8
(ชลบุรี)

กลุ่มเป้าหมาย
นายอาเภอนิคมพัฒนา









เจ้าหน้าที่ทั่วไป
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
วิศวกร
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ประเด็นจากการเข้าพบหารือ
ควรมีการปฏิบัตติ ามมาตการฯ หรือข้อ
กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
ควรให้ความสาคัญในการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการฯ ให้กับชุมชนโดยรอบพืน้ ที่
โครงการฯ ได้รับทราบอย่างต่อเนือ่ ง

ควรมีการนาเสนอวิธีการในการวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ
ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ มาตรการด้ า นฝุ่ น
ละออง ในระยะก่อสร้าง
ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนและมีการติดป้าย
แจ้งเตือน สัญญาณเตือน ในระยะก่อสร้าง
การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วงที่ผ่านชุมชน
ควรทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
ควรมี ก ารลงพื้ น ที่ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ กั บ
ชุ ม ชนให้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะก่ อ นด าเนิ น
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น

ภาพถ่าย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.5-4
สรุปประเด็นจากการเข้าพบหารือก่อนจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ระหว่างวันที่ 22 -26 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ)

วันที่เข้าพบ
วันศุกร์ที่
26 มีนาคม พ.ศ. 2564
(ต่อ)

เวลา/สถานที่
13.30-14.30 น.
สานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง



กลุ่มเป้าหมาย
รักษาการผู้อานวยการ
ส่วนสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นจากการเข้าพบหารือ
ควรมีการคัดเลือกวิธีการวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ
ควรหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน
ควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านฝุ่นละอองในระยะก่อสร้าง
ควรมีการเยียวยา / ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
จากโครงการฯ
ควรมีการสารวจความคิดเห็นชุมชนที่อยู่ใกล้
กับแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมด เนื่องจาก
อาจมี บ างส่ ว นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
รับฟังความคิดเห็น
ในการสารวจควมคิดเห็นฯ ควรมีในส่วนของ
ระดับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับด้วย
ควรมีการกาหนดมาตรการป้องกันผลกระทบ
ในบริเวณที่มีการขุดดลอดผ่านคลอง
ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์
คลองที่ มี ก ารวางท่ อ ส่ งก๊ า ซธรรมชาติ ผ่ า น
โดยอาจจะมีการสอบถามจากทางชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียง หรือการสารวจพื้นที่เบื้องต้น

ภาพถ่าย

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.5-4
สรุปประเด็นจากการเข้าพบหารือก่อนจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ระหว่างวันที่ 22 -26 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ประจาเขต 8 (ชลบุรี)

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

ที่ว่าการอาเภอนิคมพัฒนา

สานักงานเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา

ภาพที่ 3.5-1 : ภาพตัวอย่างการติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ดาเนินการวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

บรรยากาศลงทะเบียนการประชุมช่วงเช้า

บรรยากาศลงทะเบียนการประชุมช่วงบ่าย

บรรยากาศในการนาเสนอการประชุมช่วงเช้า

บรรยากาศในการนาเสนอการประชุมช่วงบ่าย

บรรยากาศการประชุมช่วงเช้า

บรรยากาศการประชุมช่วงบ่าย

ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอแนะการประชุมช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอแนะการประชุมช่วงบ่าย

ภาพที่ 3.5-2 : บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์ สานักงานเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
1.2.1) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 1
การรับฟั งความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากผู้ เข้าร่วมประชุมฯ ได้เปิ ด
ช่องทางให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) การแสดงความคิดเห็น
ในเวทีการประชุม และ 2) การกรอกข้อมูลในแบบสอบถามความคิดเห็นหลังประชุม (แบบสอบถามความ
คิ ด เห็ น หลั ง การประชุ ม ครั้ ง ที่ 1 ดั ง ภาคผนวก 3ด) โดยสามารถสรุ ป ประเด็ น ค าถาม ข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจง ได้ดังตารางที่ 3.5-5
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-5
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
กลุ่ม
กลุ่ม 1 ผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย
ผู้นาชุมชน
- กานันตาบลมาบข่า
- สารวัตรกานันตาบลมาบข่า
- ประธานชุมชนหนองคล้า
- รองประธานชุมชนหนองคล้า
ประชาชน
- ประชาชนชุมชนหนองคล้าหมู่ที่ 8 เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
สถานประกอบการ
- เจ้าหน้าที่ บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จากัด
กลุ่ม 2 ผู้จัดทารายงาน ประกอบด้วย
- บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
- บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด
กลุ่ม 3 หน่วยงานพิจารณารายงาน ประกอบด้วย
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเขต 8 ชลบุรี
- วิศวกร
- เจ้าหน้าที่ทั่วไป
กลุ่ม 4 หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย
ส่วนภูมิภาค
ระดับอาเภอ - ปลัดอาเภอนิคมพัฒนา
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
- นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนาชุมชนอาเภอนิคมพัฒนา
ระดับตาบล - ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านกระเฉท
ส่วนท้องถิ่น
- นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
กลุ่ม 5 กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา
กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม
- ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนไฟฟ้ามาบตาพุด
- สมาชิกสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในตาบลมาบข่า
- ประธานสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
- รองประธานสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
กลุ่ม 6 สื่อมวลชน
- บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หนึ่งในสยาม
- ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวี
- ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก
กลุ่ม 7 ประชาชนทั่วไป:
- ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน ตาบลมาบข่า
รวม

รวม
33
1
1
1
1
26
2
19
13
6
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
2
1
31
31
981/

หมายเหตุ : 1/ เป็นจานวนที่ตัดการนับซ้าแล้ว
ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564
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หน้า 3-207

ประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ
1. ด้านรายละเอียดโครงการ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนไฟฟ้ามาบตาพุด
(กลุ่มที่ 5 กลุ่มองค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม) :
ระยะห่างจากแนวท่อฯ กับแนวเขตถนนมีระยะเท่าใด และในอนาคต
การวางท่ อฯ ของโครงการฯ จะส่ งผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ หรือไม่ และหากเกิดปัญหาจะมีการแก้ไขปัญหา
อย่างไร
รองประธานสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
จังหวัดระยอง
(กลุ่มที่ 5 กลุ่มองค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม) :
1. หลั งจากที่ ท าอี ไอเอผ่ านไปแล้ ว ผู้ ที่ ม าท าหน้ าที่ ต่ อคื อ บริษั ท
ผู้รับเหมาฯ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมาฯ ไม่ใส่ใจในการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการฯ มีแนวทางในการป้องกันแก้ไข
อย่างไร
2. เมื่ อ อี ไอเอแล้ ว เสร็จ การพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคต้ อ งขอ
อนุญาตกับบริษัทเจ้าของท่อก่อน ซึ่งการก่อสร้างหรือพัฒนาใดๆ
อาจเกิ ด ปั ญ หา อี ก ทั้ ง บริ เวณพื้ น ที่ โ ครงการฯ ถู ก ผั ง เมื อ ง
กาหนดให้เป็นพื้นที่สีเหลืองเพื่อรองรับให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
อนาคตจะมี ก ารขยายตั ว ของชุ ม ชนอาจมี ก ารพั ฒ นาระบบ
สาธารณู ปโภคเพื่อรองรับการเจริญดังกล่าว ดังนั้น การออกแบบ
ความลึ ก ของท่ อ อยากให้ ขุ ด ให้ ลึ ก กว่ า 1.5 เมตร เพื่ อ ไม่ ให้
กระทบต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในอนาคต

ข้อชี้แจง/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

แนวทางแก้ไข/การนาไปใช้ประโยชน์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1 จากบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด :
เนื่องจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ เป็นท่อขนาด 8 นิ้ว ซึ่งเป็นท่อที่มีขนาด
ไม่ใหญ่มาก บริเวณแนวเขตถนนจะมีพื้นที่เหลือพอสาหรับการก่ อสร้าง และการก่อสร้าง
แนวท่อของโครงการฯ จะก่อสร้างหลังแนวเขตของเสาไฟ

-

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด :
นาไปกาหนดในมาตรการทั่วไปและกาหนด
1. บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาฯ เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ค วามสามารถและมี ม าตรฐานส าหรั บ งาน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร /
ก่อสร้างท่อโดยเฉพาะ อีกทั้งได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) การรับข้อร้องเรียนของโครงการฯ
ซึ่ง โครงการฯ จะเข้ า มาติ ด ตามตรวจสอบอย่ างใกล้ ชิ ด อี ก ทั้ งหากเกิ ด ปั ญ หา
ชุมชนสามารถร้องเรียนมาทางโครงการฯ ได้โดยตรง
2. การวางท่อของโครงการฯ สามารถออกแบบให้ลึกกว่า 1.5 เมตรได้ อย่างไรก็ตาม
จากข้อมูลบริเวณที่ก่อสร้างมีท่อเดิมอยู่แล้วที่ความลึก ประมาณ 3 เมตร การวาง
ท่อของโครงการฯ ต้องไม่ให้กระทบต่อระบบท่อที่มีอยู่เดิม ดังนั้น การเลือกระดับ
ความลึกที่ 1.5 เมตร มีความเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม หากการสารวจและ
ออกแบบเพิ่มเติม มีระดับความลึกที่เหมาะสมกว่านี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้
3. การขยายถนนหรือการพั ฒ นาระบบสาธารณู ปโภคในอนาคตคาดว่าจะไม่เกิด
ปัญหา เนื่องจากสามารถติดต่อขออนุญาตบริษัทเจ้าของท่อได้โดยตรง
ผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด :
บริษัทที่ปรึกษาฯ จะนาข้อคิดเห็นดังกล่าวไปกาหนดเป็นมาตรการฯ ต่อไป

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.5-6
สรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงจากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ
สมาชิกสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในตาบลมาบข่า
(กลุ่มที่ 5 กลุ่มองค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม) :
ไม่ อ ยากให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ รุ น แรงเหมื อ นที่ อ าเภอบางปะกง
ที่มี เหตุก ารณ์ ท่ อก๊ าซฯ ระเบิด อยากให้ โครงการระมัด ระวัง และ
ทดสอบท่อให้มีความมั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น
รองประธานสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
จังหวัดระยอง (กลุ่มที่ 5 กลุ่มองค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม) :
1. บริษัท ที่ ปรึก ษาฯ หลังจากเมื่ อศึก ษาอีไอเอแล้วเสร็จ ก็ ไม่ได้อ ยู่
ตรวจสอบในพื้นที่ และไม่เคยเห็นบริษัทที่ปรึกษาฯ อยู่ตรวจสอบ
ช่วงที่มีการก่อสร้าง
2. โครงการฯ สามารถเปลี่ ย นแนวท่ อ ได้ ห รื อ ไม่ ไม่ ให้ ผ่ านชุ ม ชน
หนาแน่น

ข้อชี้แจง/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด :
รับไปพิจารณากาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย

หน้า 3-208

ผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด :
1. บริษัทที่ปรึกษาฯ จะเข้ามามีส่วนร่วมใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรกบริษัท ทีแอลที
คอนซัลแตนส์ จากั ด จะเข้ามามีส่วนในการจัดทารายงานอีไอเอ และช่วงที่ 2
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ ที่ เข้ า มามี ส่ ว นในการจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการฯ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ 3 ที่เข้ามาดาเนินการ
2. การออกแบบแนวท่ อ โครงการฯ พยายามออกแบบให้ ห ลบเลี่ ย งพื้ น ที่ ชุ ม ชน
ให้ ได้มากที่สุด เพื่ อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการฯ
มีข้อจากัดด้านที่ตั้งของสถานีจ่ายก๊าซฯ ของ ปตท. ที่ต้องเชื่อมต่อก๊าซฯ จากแหล่งนี้
3. โครงการฯ จะไปพิจารณาแนวทางด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยจะปรึกษากับ
ทาง ปตท. ว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เบื้องต้นจากข้อมูล
ของ ปตท. มีการปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการออกแบบให้มีความ
เข้มข้นมากขึ้น
ผู้แทนสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด :
ระยอง (กลุ่มที่ 5 กลุ่มองค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม) :
1. การดาเนินการของบริษัทฯ จะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนในการตรวจสอบ
การออกแบบตามค่ามาตรฐานเมื่อมีการก่อสร้างหน่วยงานใดเป็นผู้
ตั้งแต่ ช่ วงขออนุ ญ าตก่ อ สร้าง เช่ น สผ. กกพ. ส่ว นช่ว งก่อ สร้าง ก็ จ ะมี ปตท.
ตรวจสอบ
ซึ่งก าหนดบริษั ท ผู้ รับ เหมาก่ อ สร้ างที่ มี ค วามสามารถเฉพาะเข้ ามาตรวจสอบ
ส่ว นในแต่ ล ะขั้ น ตอนการก่ อ สร้า ง ก็ จ ะมี ห น่ วยงานราชการเข้ ามาตรวจสอบ
ทุกขั้นตอน เช่น กรมธุรกิจพลังงาน อีกทั้งช่วงดาเนินการก็จะมีหน่วยงานเข้ามา
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

แนวทางแก้ไข/การนาไปใช้ประโยชน์
นาไปกาหนดในมาตรการด้านความปลอดภัย

-

-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.5-6
สรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงจากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ต่อ)

หน้า 3-209

ประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
ประชาชาชนชุมชนหนองคล้า (กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ) :
อยากให้โครงการฯ หาเครื่องวัดเสียงมาตรวจวัดบริเวณปั๊มน้าว่าเกิน
มาตรฐานหรื อ ไม่ หรื อ หาแนวทางในการลดเสี ย งในกรณี ที่ เกิ น
มาตรฐาน หรือให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสุขภาพว่าการได้ยินปกติ
หรือไม่
ประธานชุมชนหนองคล้า กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ :
อยากให้เพิ่มเติมแผนการบริหารจัดการเรื่องความสะอาด เช่น ดิน
ร่วงหล่น ถนนลื่น ฝุ่น เป็นต้น
3. การมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนไฟฟ้ามาบตาพุด
(กลุ่มที่ 5 กลุ่มองค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม) :
อยากให้พิจารณาสร้างกลุ่มไลน์โดยเชิญผู้นาชุมชน และประชาชน
เข้าร่วมเพื่อแจ้งข่าวสาร หรือร้องเรียนปัญหาต่างๆ ได้อย่างสะดวก
ผู้แทนสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง (กลุ่มที่ 5 กลุ่มองค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม) :
1. การน าเสนอยั งไม่ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ที่ ป ระชาชนจะ
ได้รับจากโครงการฯ
2. การแสดงความคิดเห็นไม่อยากให้จากัดเวลาแค่คนละ 10 นาที
3. เป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ ที่ บ ริษั ท ฯ จะมี แ นวทางการชดเชยเยี ย วยา
ประชาชนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ท่อก๊าซระเบิดที่สมุทรปราการ
เช่น จัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในระยะยาวในกรณี
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อชี้แจง/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

แนวทางแก้ไข/การนาไปใช้ประโยชน์

ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด :
โครงการฯ รับไปดาเนินการตรวจสอบ หรือสามารถติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
ได้โดยตรง
ผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด :
บริษัทที่ปรึกษาฯ จะปรับตาแหน่งจุดตรวจวัดเสียงให้ครอบคลุมผลกระทบที่ได้รับ
ผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด :
จะมีการกาหนดมาตรการควบคุมเรื่องฝุ่นละออง และการร่วงหล่นของดินให้ครบถ้วน

นาไปกาหนดจุดตรวจวัดเสีย งในการศึ กษา
ของโครงการฯ

ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด :
โครงการฯ ยินดีตั้งกลุ่มไลน์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด :
1. โครงการฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการฯ
2. ท่อของโครงการฯ มีขนาด 8 นิ้ว และมีความยาวท่อ 1.3 กิโลเมตร ซึ่งผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นคาดว่าจะไม่รุนแรงเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อย่างไรก็ ตาม โครงการฯ ลดปัญ หาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการ
คัดเลือกแนวท่อ โดยมีการออกแบบแนวท่อให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนให้ได้มากที่สุด
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

น าไปก าหนดในมาตรการควบคุ ม เรื่ อ งฝุ่ น
ละออง และการร่วงหล่นของดินให้ครบถ้วน

-

มี ก ารส ารวจแบบสอบถามกลุ่ ม ครั ว เรื อ น
ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด จานวน 100 ตัวอย่าง
แบ่งเป็นระยะ 0 - 50 เมตร สารวจทั้งหมด
(100%) จ านวน 12 ตั ว อย่ า ง และระยะ
51 – 500 เมตร จานวน 88 ตัวอย่าง และได้
น าข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วไปก าห นดใน
มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของโครงการฯ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.5-6
สรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงจากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ต่อ)

ประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ
อยากให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แจ้งข่าว
และติดตามการดาเนินงานของโครงการฯ โดยให้ชาวบ้านได้เข้า
มาเป็นตัวแทนในการตรวจสอบตลอดระยะการดาเนินโครงการฯ
อยากให้มีการแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ รวมถึงนาผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมาให้ชาวบ้านตรวจสอบได้
อยากให้มีบันทึกการประชุมว่ามีใครเสนออะไรในที่ประชุมด้วย
และน ามาน าเสนอว่ า มี แ นวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งไร
ในการประชุมครั้งต่อไป
อยากให้ โ ครงการฯ ไปสอบถามผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบโดยตรง
เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา

หน้า 3-210

ข้อชี้แจง/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
แนวทางแก้ไข/การนาไปใช้ประโยชน์
4.
3. การเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โครงการฯ มีการกาหนดแนวทางไว้แล้ว เช่น
เรื่องการจัดให้มีประกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น อีกทั้ง โครงการฯ
มีการกาหนดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว สามารถร้องเรียนได้โดยตรง
5.
ผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด :
1. การตรวจวั ดคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม บริษั ท ที่ ป รึก ษาฯ จะมี ก ารน าเสนออี ก ครั้ ง
6.
ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 แต่หากท่านใดอยากทราบผลการ
ตรวจวัด ที่ปรึกษาฯ สามารถส่งให้ได้โดยตรง
2. การกาหนดกติกาการซักถาม แสดงความคิดเห็นเป็นการกาหนดกติกาไว้เบื้องต้น
7.
เท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุก ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างครบถ้วน
ซึ่งหากนาเสนอเกินกว่า 10 นาที ท่านสามารถนาเสนอต่อเนื่องได้ หรือนาเสนอ
เพิ่มเติมภายหลังที่ไม่มีผู้ร่วมประชุมท่านอื่นแสดงความคิดเห็นแล้ว
3. หลังจากมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ ครั้งที่ 1 บริษัทที่ปรึกษาฯ จะลง
สารวจความคิ ดเห็ น จากประชาชนในพื้ น ที่เพื่ อ ใช้ เป็ น ส่ วนหนึ่ งในการก าหนด
แนวทางการศึกษาและกาหนดมาตรการฯ ต่อไป
ผู้แทนสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด :
จะนาแนวทางไปพิจารณาร่วมกับการสรรหา
ระยอง (กลุ่มที่ 5 กลุ่มองค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม) :
รับไปพิจารณา
คณะกรรมการของชุดโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
การจั ดตั้ งคณะกรรมการไตรภาคี อยากให้ มี ตั วแทนจากชาวบ้ าน
ต่อไป
จริงๆ เข้าร่วม
ประชาชนชุมชนหนองคล้า (กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ) :
ผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด :
ทางโครงการฯ ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวไป
อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ เพื่อให้มีประชาชนมาเข้า เนื่ องด้ วยมาตรการด้ านสาธารณสุ ข และสถานการณ์ โควิด -19 ในปั จจุ บั น จึ งอาจเป็ น เพิ่มเติมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะ
ร่วมมากกว่านี้
ข้อจากัดเรื่องจานวนผู้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาฯ รวมถึงเอ็กโก โคเจน มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2
จะมีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง รวมถึงในการประชุมวันนี้มีการเผยแพร่ออนไลน์ผ่านทาง โดยการลงพื้นที่ให้ความรู้โดยเจ้ าหน้าที่ของ
Facebook Live เพื่อให้รับชม รวมถึงให้ความเห็นได้ทั่วถึงมากขึ้น
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.5-6
สรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงจากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1.2.2) สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากแบบสอบถามความคิดเห็นฯ
ครั้งที่ 1
ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านการสอบถามในเวทีการประชุมแล้ว
ที่ปรึกษาฯ ได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิ ดเห็นผ่านแบบสอบถามอีก 1 ช่องทาง
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามจานวน 64 คน จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
79 คน (ไม่ ร วมเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท เจ้ า ของโครงการฯ และที่ ป รึ ก ษาฯ) ของผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ งหมด
โดยสามารถสรุปผลจากแบบสอบถามได้ดังนี้ (ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการประชุมฯ ครั้งที่ 1
ดังภาคผนวก 3ท)
การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ
62.5 รั บ ทราบว่าจะมี โครงการฯ ก่ อ นที่ จะเข้ ามาร่ว มประชุม (รู ป ที่ 3.5-1) โดยแหล่ งข้ อมู ล ที่ ได้ รับ
3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ รั บ ทราบจากผู้ น าชุ ม ชน (ร้ อ ยละ 47.1) รองลงมา คื อ รั บ ทราบจากแผ่ น พั บ
ป้ายประกาศ (ร้อยละ 23.5) และรับทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ (ร้อยละ 17.6) ตามลาดับ
n = 64

เพิ่งทราบเป็นครั้งแรก 37.5%

รับทราบข้อมูลโครงการมาแล้ว 62.5%

รูปที่ 3.5-1 : การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ
ส าหรั บ ข้ อเสนอแนะต่ อช่ อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ์ข้ อ มู ล ข่าวสารของ
โครงการฯ พบว่า ช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามแนะนามากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ เสนอให้แจ้งผ่านการ
จั ด ประชุ ม (ร้ อ ยละ 34.1) รองลงมาคื อ เสนอให้ แ จ้ งผ่ า นผู้ น าชุ ม ชน (ร้ อ ยละ 22.4) และเสนอให้
ติดประกาศ ณ หน่วยงานราชการพื้นที่ (ร้อยละ 12.9) ตามลาดับ
ความเข้าใจต่อเหตุผลและรายละเอียดของโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 54.7 มีความเข้าใจต่อ โครงการฯ ส่วนร้อยละ 25.0 ยังไม่เข้าใจ และร้อยละ 20.3 ยังไม่แน่ใจ
(รู ปที่ 3.5-2) โดยในส่ วนของผู้ ที่ยั งไม่เข้าใจและยังไม่แน่ใจในโครงการฯ ยังต้องการทราบข้อมูล ของ
โครงการฯ ด้ านอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบการแสดงความคิ ด เห็ น เช่ น ข้ อมู ล วิ ธีก ารวางท่ อ ส่ งก๊ าซ
ธรรมชาติ การตรวจสอบการรั่วของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

หน้า 3-211

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

n = 64

ไม่แน่ใจ 20.3%

ยังไม่เข้าใจ 25.0%

เข้าใจ 54.7%

รูปที่ 3.5-2 : ความเข้าใจต่อเหตุผลและรายละเอียดของโครงการฯ
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเพี ย งพอของขอบเขตการศึ ก ษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ผู้ ตอบแบบสอบถามร้อยละ 56.2 ให้ ความเห็ น ว่าขอบเขตในการศึก ษา
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของโครงการมีค วามเพี ยงพอแล้ ว ส่ ว นร้อยละ 43.8 ให้ ค วามเห็ น ว่าขอบเขต
ในการศึกษาดังกล่ าวยั งไม่เพีย งพอ (รู ปที่ 3.5-3) โดยต้องการให้ มีการศึกษาอุบัติเหตุการระเบิดของ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
n = 64
ไม่เพียงพอ 43.8%

เพียงพอ 56.2%

รูปที่ 3.5-3 : ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นาโครงการฯ ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการฯ ดังนี้
 กังวลเรื่องอุบัติเหตุท่อฯ ระเบิด
 มาตรการเยี ย วยาส าหรั บ ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบทั้ งระยะก่ อสร้ า งและระยะ
ดาเนินการต้องเหมาะสม
 กังวลเรื่องผลกระทบการจราจรช่วงการก่อสร้าง
 ในช่วงก่อสร้าง อาจจะกระทบต่อแนวท่ออื่นจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้
 ควรมี ก ารส ารวจบ้ า นเรื อ นระยะประชิ ด ว่ า มี ค วามกั ง วลหรื อ ไม่ แ ละ
ต้องการให้มีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้าง
 ควรวางแนวท่อให้ลึก เพื่อไม่ให้กระทบกับแนวท่ออื่นๆ
 การพัฒนาโครงการฯ ทาให้กระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชนในอนาคต เช่น การสร้างถนน วางท่อประปา เป็นต้น
 ให้มีมาตรการควบคุมการทางานของผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัด
 ให้ มี ค ณะกรรมการภาคประชาชนเข้ า ไปตรวจสอบการท างานของ
โครงการฯ
 ควรมีกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารระหว่างชุมชน บริษัทรับเหมา และบริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
ภายหลั งจากการจั ด กิ จ กรรมรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ งที่ 1
แล้วเสร็จ ทางโครงการฯ ได้จัดทาเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ไปติดยัง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ และท้องถิ่น รวมทั้งที่ทาการ
ชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดาเนิ น การเมื่อวัน ที่ 11 มิถุน ายน พ.ศ. 2564 (ภายในระยะเวลา 15 วัน
นั บ จากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ งที่ 1 เสร็ จ สิ้ น ) เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ รั บ ทราบรายละเอี ย ดการด าเนิ น งาน รวมถึ งข้ อ วิ ต กกั ง วลพร้ อ มค าชี้ แ จง
ในประเด็น ต่ างๆ ที่ มี ก ารสอบถามในเวที การประชุม ดั งภาพที่ 3.5-3 (หนั งสื อ ขอความอนุ เคราะห์
ติดประกาศแสดงดังภาคผนวก 3ธ และป้ายประกาศสรุปผลการประชุมแสดงดังภาคผนวก 3ต)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
เขต 8 ชลบุรี

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ที่ว่าการอาเภอนิคมพัฒนา

ภาพที่ 3.5-3 : ภาพตัวอย่างการติดป้ายประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
2) กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ โดยข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นฯ จะนามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และผนวก
ไว้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรายงานต่ อ ไป ทั้ ง นี้ สามารถสรุ ป ขั้ น ตอนการด าเนิ น การเป็ น 2 ขั้ น ตอน คื อ
ขั้นเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (Preparation Process) และขั้นการ
ดาเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
2.1) การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (Preparation
Process)
ในส่วนของรูปแบบที่ดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุม ฯ ครั้งที่ 2
ผู้จัดทารายงานฯ ได้มีการ “ปรึกษาหารือรายบุคคล” เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการดาเนิน
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงให้ ความรู้กับชุมชน
เกี่ยวกับโครงการฯ และวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 2 โดยสามารถสรุปการดาเนินการได้ดังนี้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการดาเนินกิจกรรมการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ งที่ 2 และให้ ค วามรู้ กั บ ชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ โครงการฯ และวิ ธีก ารใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ช่วงเวลาในการดาเนินการ : ดาเนินการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม พ.ศ.
2564
สื่อที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม : ประกอบด้วย สื่อบุคคล คือ เจ้าหน้าที่บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live
ซึ่งสามารถสรุป ประเด็ น จากการเข้ าพบหารือ ก่ อนการจั ด กิจ กรรมรับ ฟั งความ
คิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ได้ดังนี้
2.1.1) การเข้าพบหารือรายบุคคลเพื่อกาหนดแนวทางและรูปแบบการดาเนิน
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 : ดาเนินการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โดยได้เข้าพบหารือรายบุคคลกับนายกเทศมนตรีตาบลมาบข่าพัฒนา กานันตาบลมาบข่า และประธาน
ชุมชนหนองคล้า ซึ่งทั้ง 3 รายแนะนาให้ใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อยไม่ให้เกินเวทีละ 10 คน ร่วมกับ
การประชุมผ่านรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามพื้นที่ในชุมชน ซึ่งได้รับอนุญาต
จากนายกเทศมนตรีตาบลมาบข่าพัฒ นา ให้ดาเนินการได้ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานที่มีอานาจอนุญาต
ในการดาเนินกิจกรรมการประชุม โดยกาหนดให้ดาเนินการจัดประชุมในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ต่อมา ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีคาสั่งของจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) (ฉบับที่ 20) กาหนดให้กิจกรรม
การประชุมสามารถดาเนินการได้โดยมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 5 คน จึงส่งผลให้มีคาสั่งจากทางนายกเทศมนตรี
ตาบลมาบข่าพัฒนา ให้ยุติการจัดประชุมดังกล่าว (หนังสือคาสั่งไห้ดาเนินการจัดประชุมจากเทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา แสดงดังภาคผนวก 3น)
อย่ างไรก็ ต าม ในวั น ที่ 5 สิ งหาคม พ.ศ. 2564 ได้ ด าเนิ น การเข้ า พบหารื อ
เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางในการดาเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ อีกครั้งกับปลัดเทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา กานันตาบลมาบข่า และประธานชุมชนหนองคล้า ทั้ง 3 ท่าน เสนอให้ใช้รูปแบบการประชุม
ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ไปให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โครงการฯ และวิ ธี ก ารใช้ สื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ กับ ชุ มชนในพื้ น ที่ ศึก ษา (ตัว อย่างภาพบรรยากาศกิจกรรมการเข้าพบหารือรายบุ คคล
ดังภาพที่ 3.5-4) จากประเด็น ดังกล่ าว ผู้ จัดทารายงานฯ จึงได้นามากาหนดแผนการดาเนินกิจกรรม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Zoom
Meeting และ Facebook Live ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

นายกเทศมนตรีตาบลมาบข่าพัฒนา และผู้อานวยการ
ฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปลัดเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กานันตาบลมาบข่า
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กานันตาบลมาบข่า
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประธานชุมชนหนองคล้า
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประธานชมุชนหนองคล้า
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ภาพที่ 3.5-4 : ตัวอย่างบรรยากาศการเข้าพบหารือรายบุคคลเพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 กรกฎาคม และ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.1.2) การให้ความรู้ต่อชุมชนเกี่ยวกับโครงการฯ และวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการฯ :
ผู้ จั ดท ารายงานฯ กาหนดให้ มีกิ จกรรมการให้ ความรู้กับ ชุม ชนเกี่ยวกั บ
ข้ อ มู ล โครงการฯ และวิ ธี ก ารใช้ โ ปรแกรม Zoom Meeting และโปรแกรม Facebook Live ในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 9 -20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งกาหนดให้มี
การซักซ้อมการประชุมโดยทดลองเข้าใช้งานผ่านระบบดังกล่าวร่วมกับชุมชนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.
2564 เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการร่ ว มกิ จ กรรมการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ ง ที่ 2
โดยตัวอย่างภาพบรรยากาศการให้ความรู้กับชุมชนแสดงดังภาพที่ 3.5-5

การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม

การซักซ้อมในการใช้ระบบ Facebook Live

การซักซ้อมในการใช้ระบบ Zoom Meeting

ภาพที่ 3.5-5 : ตัวอย่างบรรยากาศการเตรียมความพร้อมในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 9 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2.2) การจั ด ประชุ ม และรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ งที่ 2 ต่ อ การจั ด ท า
ร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ ง ที่ 2 เป็ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ต่อการจัดทาร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
วัตถุป ระสงค์ : เพื่อให้ ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้นามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ
และต้องนาไปผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ
รู ป แบบที่ ใช้ ในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ ง ที่ 2 : ใช้ รู ป แบบ
“การจั ด ประชุมรั บ ฟังความคิดเห็ น ผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ในระบบ Zoom Meeting และ Facebook
Live” ซึ่งดาเนิ นการระหว่างวัน ที่ 24 -25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยทั้ง 2 วัน ดาเนินการในช่วงเวลา
เดีย วกัน คือ 09.30 – 12.00 น. มีผู้ส นใจเข้าร่วมประชุม ทั้งหมดจานวน 121 คน ดังตารางที่ 3.5-7
ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน ประชาชนในพื้นที่ศึกษาที่อาจจะได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล รวมทั้ง สถานศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนที่ให้ความ
สนใจโครงการฯ (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังภาคผนวก 3บ) โดยสามารถสรุปประเด็นสาคัญจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ได้ดังตารางที่ 3.5-8
เนื้อหาสาระสาคัญในการนาเสนอในการประชุม : ประกอบด้วย

เหตุผลความจาเป็น / วัตถุประสงค์

ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม : ในการดาเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครัง้ ที่ 2 มีการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หลายรูปแบบ ดังนี้
 ภาพนิ่งประกอบการบรรยายการประชุมฯ ครั้งที่ 2 (ภาคผนวก 3ป)
 สื่อบุคคล ประกอบด้วย ผู้ชานาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ปรึกษาฯ
และบุคลากรของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
 เอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 2 (ภาคผนวก 3ป)
 หนังสือเชิญประชุม (ภาคผนวก 3ผ)
 เอกสารประกาศเชิญประชุม (ภาคผนวก 3ฝ)
 แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการประชุม (ภาคผนวก 3พ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-7
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
กลุ่ม
กลุ่ม 1 ผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย
ผู้นาชุมชน
- กานันตาบลมาบข่า
- ประธานชุมชนหนองคล้า
ประชาชน
- ประชาชนชุมชนหนองคล้าหมู่ที่ 8 เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
สถานประกอบการ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จากัด
- วิศวกร บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
กลุ่ม 2 ผู้จัดทารายงาน ประกอบด้วย
- บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
- บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด
กลุ่ม 3 หน่วยงานพิจารณารายงาน ประกอบด้วย
สานักงานกากับกิจการพลังงานเขต 8 ชลบุรี
- วิศวกร
กลุ่ม 4 หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย
ส่วนภูมิภาค
ระดับภาค
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 ชลบุรี
ระดับจังหวัด
- วิศวกรปฏิบัติการ พลังงานจังหวัดระยอง
- พนักงานวางผังเมือง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
ระดับอาเภอ
- ปลัดอาเภอนิคมพัฒนา
- เกษตรอาเภอนิคมพัฒนา
- รองผู้กากับสถานีตารวจภูธรนิคมพัฒนา
- นายช่างเครื่องกล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
ส่วนท้องถิ่น
- นักวิชาการสุขาภิบาล สานักงานเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
กลุ่ม 5 กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- ครู คศ1 โรงเรียนบ้านมาบข่า
กลุ่ม 6 สื่อมวลชน
- สื่อมวลชนตาบลมาบข่า
กลุ่ม 7 ประชาชนทั่วไป
- ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน ตาบลมาบข่า
รวม

รวม (คน)
64
1
1
59
1
2
16
10
6
2
2
8

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
28
28
1211/

หมายเหตุ : 1/ เป็นจานวนที่ตัดการนับซ้าแล้ว
ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

เอกสารสรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 2 (ภาคผนวก 3ฟ)
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย โปรแกรม Zoom Meeting และโปรแกรม
Facebook Live
(https://www.facebook.com/tontarnmuangngern/videos/83147315
7523424/)
ก่ อ นการด าเนิ น การจั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ ง ที่ 2
โครงการฯ ได้ดาเนิ น การส่ งหนั งสื อเชิญ ไปยังกลุ่ม เป้าหมาย (หนังสื อเชิญ ประชุม ดัง ภาคผนวก 3ผ)
นอกจากนี้ ยั งได้ ด าเนิ น การติ ด ประกาศประชาสั ม พั น ธ์เชิ ญ ผู้ ส นใจเข้ าร่ว มประชุม (หนั งสื อ ขอความ
อนุ เคราะห์ ดัง ภาคผนวก 3ภ และป้ ายประกาศเชิญ ประชุม ดั ง ภาคผนวก 3ฝ) และจัดวางเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้ในที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น ที่ว่าการอาเภอนิคมพัฒนา
ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทาการชุมชนในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ ซึ่งดาเนิ น การล่ วงหน้ าอย่างน้อย 15 วัน โดยดาเนินการวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ดังภาพที่ 3.5-6 และบรรยากาศการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แสดงดังภาพที่ 3.5-7


สานักงานเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา

ที่ทาการชุมชนหนองคล้า

ที่ทาการกานันตาบลมาบข่า

ทีว่ ่าการอาเภอนิคมพัฒนา

ภาพที่ 3.5-6 : ภาพตัวอย่างการติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ดาเนินการวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ช่วงการลงทะเบียน

บรรยากาศในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ช่วงการบรรยาย

ช่วงการถามตอบ

ภาพที่ 3.5-7 : บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
(2.1) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 2
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เปิดช่องทาง
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) การแสดงความคิดเห็นในสื่อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live รวมถึ ง ส่ ง ข้ อ ความทางไลน์ และ
2) การกรอกข้อมูลในแบบสอบถามความคิดเห็นหลังประชุมฯ (แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการประชุม
รับฟังความคิดห็นฯ ครั้งที่ 2 ดังภาคผนวก 3พ) โดยสามารถสรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และคาชี้แจง ได้ดังตารางที่ 3.5-8
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ประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ
1. ด้านรายละเอียดโครงการ
ประชาชนชุมชนหนองคล้า
(กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ)
โครงการฯ มีแผนที่จะเริ่มพัฒนาโครงการฯ เมื่อไหร่

ข้อชี้แจง/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

แนวทางแก้ไข/การนาไปใช้ประโยชน์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
เมื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับความเห็นชอบประมาณต้น
ปี 2565 โครงการฯ จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างและสารวจพื้นที่เพื่อ
เตรีย มการก่อ สร้างประมาณกลางปี พ.ศ. 2565 โดยคาดว่าจะใช้
เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี
รองผู้กากับสถานีตารวจภูธรตาบลนิคมพัฒนา
ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์
นาไปกาหนดมาตรการทั่วไปและมาตรการด้านการจราจร
(กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ)
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
เช่น
มาตรการฯ ด้านการจราจรที่นาเสนอมีความเหมาะสมและ โครงการฯ จะดาเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
เพี ยงพอแล้ ว อย่างไรก็ ตามโครงการฯ จะต้อ งด าเนิ นการ
ได้แก่ ช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ 16.00-17.30 น.
ตามมาตรการด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความ
บนถนนที่มีการจราจรหนาแน่น หรือช่วงเทศกาลต่างๆ
เสี่ย งในการเกิดอุ บัติ เหตุท างการจราจร รวมทั้ งลดปั ญ หา
- กรณีที่จาเป็นต้องปิดกั้นช่องจราจร ให้ใช้พื้นที่ผิวจราจร
การจราจรติดขัดกรณีที่การก่อสร้างมีการกีดขวางทางจราจร
ให้ น้ อ ยที่ สุ ด หรือ จั ด หาทางเบี่ ย งการจราจรชั่ ว คราว
และประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น / สถานีตารวจ
เพื่ อ แจ้ ง แผนการก่ อ สร้ า ง และขอค าแนะน าและ
อานวยการจราจร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.5-8
สรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ
1. ด้านรายละเอียดโครงการ (ต่อ)
รองผู้กากับสถานีตารวจภูธรตาบลนิคมพัฒนา
(กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ) (ต่อ)

ประชาชนชุมชนหนองคล้า
(กลุม่ ที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ)
ระยะห่างระหว่างถนนกับแนวท่อห่างกันกี่เมตร

ข้อชี้แจง/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

แนวทางแก้ไข/การนาไปใช้ประโยชน์
- จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อกั้น
เขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ างออกจากเส้ น ทางจราจร และมี ก าร
ติดตั้งป้ายเตือนในตาแหน่งที่ผู้ใช้ถนนสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน โดยมีระยะการติดตั้งที่เหมาะสมอย่างน้ อย
150 เมตรจากพื้นที่ก่อสร้างและสอดคล้ องกับลักษณะ
การใช้ประโยชน์ของเส้นทาง
- จัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ อานวยความสะดวกด้านการจราจร
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้าออกของยานพาหนะ
ในพื้ น ที่ ก่ อสร้าง รวมทั้ งจั ด ให้ มี ธงสัญ ลั กษณ์ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการอานวยการจราจร
-

หน้า 3-223

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
การวางท่อจะอยู่ในเขตทางของถนน โดยอยู่ระหว่างขอบถนนกับ
เสาไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในช่วง 0.5 – 2.0 เมตร
ประชาชนชุมชนหนองคล้า
ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์
นามากาหนดมาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ได้แก่
(กลุม่ ที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ)
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
- การควบคุมการเดินทางของคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่
โดยผู้ รั บ เหมาต้ อ งประสานงานกั บ หน่ ว ยงานด้ า น
ในช่ ว งก่ อ สร้ า ง โครงการฯ จะมี ม าตรการป้ อ งกั น โควิ ด โครงการฯ จะดาเนินการตามมาตรการฯ ที่ภาครัฐกาหนดในแต่ละช่วง
สาธารณสุ ข ที่ รั บ ผิ ด ชอบต้ น ทางและปลายทางก่ อ น
ส าหรั บ แรงงาน / พนั ก งานต่ า งถิ่ น ที่ จ ะเข้ า มาในชุ ม ชน อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงาน
การเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน
อย่างไรบ้าง และจะมีการเยียวยาอย่างไรหากเกิดการแพร่ อย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบว่าพนักงานของโครงการฯ เป็นสาเหตุทาให้
เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โครงการฯ จะรับผิดชอบอย่างเต็ม - มีการตรวจสอบโควิด 19 ในคนงานและพนักงานก่อน
ระบาดของเชื้อโควิดจากแรงงานต่างถิ่นของโครงการฯ
ความสามารถและให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
เข้าปฏิบัติงานในพืน้ ที่

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.5-8
สรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ต่อ)

ประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ
ประชาชนชุมชนหนองคล้า
(กลุม่ ที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ) (ต่อ)

ข้อชี้แจง/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
-

-

-

-

หน้า 3-224

แนวทางแก้ไข/การนาไปใช้ประโยชน์
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่
หรื อ จั ด หาสื่ อ ความรู้ และข่ า วสาร เพื่ อ ให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับโรคระบาด
ให้ผู้ควบคุมงาน / หัวหน้างาน จัดให้มี Safety Talk กับ
คนงานเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรคระบาดช่ ว งก่ อ นเข้ า
ปฏิบัติงานทุกวัน
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการระบาดให้คนงานก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ เป็นต้น
จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้นเป็นระยะ หากพบผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงต่อการระบาดให้หยุดปฏิบัติงาน และพาไป
พบแพทย์ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากหน่ ว ยงานสาธารณสุ ข
ในพื้นที่ทันที
วางแผนการปฏิ บั ติงานและท าความเข้าใจกั บคนงาน
ก่อสร้าง กรณี ยืนยันว่าพบผู้ป่วยต้องมีการดาเนินงาน
เช่ น การโยกย้ ายคนงานที่ ไม่ ป่ วย การจ ากั ด การเดิ น
ทางเข้ า ออก การปิ ด พื้ น ที่ บ้ า นพั ก คนงานเพื่ อ ใช้ เป็ น
พื้น ที่ในการควบคุมโรคระบาด เป็น ต้น และประสาน
งานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.5-8
สรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ต่อ)

ประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ
ประชาชนชุมชนหนองคล้า
(กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ)
ห่วงกังวลผลกระทบด้านการจราจรในระยะก่อสร้าง อยาก
ให้มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบ เช่น ติดสัญญาณไฟ
ติดป้ายเตือน และมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก เป็นต้น
ประชาชนชุมชนหนองคล้า
(กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ)
โครงการฯ สามารถเลี่ยงการวางแนวท่อส่งก๊าซฯ ผ่านบริเวณ
บ้านที่ใกล้โครงการฯ ได้หรือไม่ โดยเปลี่ยนไปเป็นการวาง
ท่ อ ในพื้ น ที่ โครงการฯ แล้ ว ทะลุ ผ่ า นด้ า นหลั งโครงการฯ
เพื่อลดผลกระทบต่อบ้านเรือน
ผู้แทนสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี
(กลุ่มที่ 4 ผู้แทนหน่วยงานราชการ)
โครงการฯ ควรนาบทเรียนจากกรณีท่ อส่งก๊าซฯ ระเบิดใน
จังหวัดสมุทรปราการมาเพิ่มในมาตรการด้านความปลอดภัย
ของโครงการฯ

ข้อชี้แจง/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
ผู้ชานาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด
โครงการฯ ได้ มี การก าหนดมาตรการฯ ในการลดผลกระทบด้ าน
การจราจรในระยะก่ อสร้ าง โดยติ ดตั้ งอาณั ติ สั ญ ญาณจราจรตาม
ข้ อก าหนดของกรมทางหลวง เช่ น การติ ดป้ ายเตื อนพื้ นที่ ก่ อสร้ าง
สั ญ ญาณไฟกระพริ บ การจั ด้ห้
ใ มี เจ้ าหน้ าที่ อ านวยความสะดวก
ในด้านการจราจร เป็นต้น และการก่อสร้างจะไม่มีการปิดกั้นช่องจราจร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
เส้นทางที่นาเสนอเป็นเส้นทางที่ศึกษาว่ามีความปลอดภัย มีพื้ นที่
เพียงพอและผ่านบ้านน้อยมาก และในพื้นที่โรงไฟฟ้าไม่มีพื้นที่เพียง
พอที่จะวางแนวท่อ ดังนั้น เส้นทางวางท่อดังกล่าวจึงเป็นเส้นทาง
ที่มีความเหมาะสมและกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด
ผู้ชานาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด
โครงการฯ ถอดบทเรียนดังกล่าวและได้กาหนดมาตรการด้านความ
ปลอดภัยแล้ว เช่น โครงการฯ ได้พิจารณารูปแบบการวางท่อแบบ
ขุดเปิดในพื้นที่ที่สามารถใช้วิธีแบบขุดเปิด มีการติดตั้งคอนกรีตและ
แถบเตือน เมื่อก่อสร้างเสร็จจะมีการติดตั้งป้ายเตือนแสดงแนวท่อ

แนวทางแก้ไข/การนาไปใช้ประโยชน์
นาไปกาหนดเป็นมาตรการด้านการจราจรในระยะก่อสร้าง
โดยกาหนดให้มีการติดป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้าง สัญญาณไฟ
กระพริบ และการจั ด้ห้
ใ มี เจ้ า หน้ า ที่ อ านวยความสะดวก
ในด้านการจราจร เป็นต้น

-

หน้า 3-225

นามากาหนดมาตรการ ดังนี้
- จัดทาข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ พร้อมแผนที่แสดง
ต าแหน่ งแนวท่ อ ที่ ด าเนิ น การจริ งอย่ า งละเอี ย ดและ
ชัดเจน และส่งให้หน่วยงานเจ้ าของพื้นที่ที่แนวท่อพาด
ผ่าน เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวใช้ประกอบการวางแผน
พัฒ นาพื้น ที่ในอนาคต และป้ องกันและลดผลกระทบ
จากการเกิดอุบัติภัยตามแนวระบบท่อ และนาเสนอต่อ
สานั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม โดยผนวกในรายงานผลการปฏิ บั ติ ต าม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.5-8
สรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ต่อ)

ประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ
ผู้แทนสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี
(กลุ่มที่ 4 ผู้แทนหน่วยงานราชการ) (ต่อ)

ข้อชี้แจง/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

หน้า 3-226

แนวทางแก้ไข/การนาไปใช้ประโยชน์
- หากเกิ ด ความเสี ย หายอั น เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น
โครงการ ให้ บ ริ ษั ท เอ็ ก โก โคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด
ดาเนินการจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
พร้อมทั้ งเสนอวงเงิน เบื้องต้นให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของโครงการฯ เพื่ อ เป็ น การบรรเทาทุ ก ข์ ฉุ ก เฉิ น ใน
เบื้ อ งต้ น โดยไม่ ชั ก ช้ า กรณี ที่ ไม่ ส ามารถตกลงกั น ได้
ให้พิจารณาดาเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
โครงการฯ ควรกาหนดมาตรการในการควบคุ ม พนั ก งาน ผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อม
นาไปกาหนดไว้ในมาตรการทั่วไปของโครงการฯ ดังนี้
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด
- ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
ให้ปฏิบัติตตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
โครงการฯ ได้ ก าหนดให้ มี บุ ค คลที่ ส ามด าเนิ น การตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ผู้รับเหมาว่าได้ดาเนินการตามมาตรการฯ ที่กาหนดไว้ภายใต้การ
สิ่งแวดล้อม ในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่
กากับดูแลของบริษัท เอ็กโก โคเจนเจอเรชั่น จากัด และต้องมีการ
เสนอในรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
รายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
โครงการท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ไ ปยั งโรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก
โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจน
เนอเรชั่ น จ ากั ด อย่ า งเคร่ งครั ด และใช้ เป็ น แนวทาง
ในการกากับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน
ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่โครงการฯ การวางท่อลอดผ่านลาน้าต้องขออนุญาต ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
การทาสิ่งล่วงล้าลาน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งด าเนิ น การขออนุ ญ าตหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งให้
ครบถ้ ว นโดยแนบเอกสารที่ จ าเป็ น ไปกั บ รายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

ตารางที่ 3.5-8
สรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ต่อ)

ประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ
สื่อมวลชนในตาบลมาบข่า
(กลุม่ ที่ 6 สื่อมวลชน)
ในการวางท่ อ ใต้ดิ น หากเกิ ด ดิน สไลด์ใต้ดิ น จะเกิ ด ปั ญ หา
หรือไม่
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
ประชาชนในชุมชนหนองคล้า
(กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ)
จากที่ ไ ด้ แ สดงความคิ ด เห็ น เรื่ อ งผลกระทบด้ า นเสี ย งใน
ปัจจุบันจากโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน รับทราบว่าที่ปรึกษาฯ
ได้ลงมาตรวจวัดเสียงและคุณภาพอากาศแล้ว อยากทราบ
ผลการตรวจวัดดังกล่าว
ผู้แทนสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี
(กลุ่มที่ 4 ผู้แทนหน่วยงานราชการ)
สาหรับการศึกษาผลกระทบด้านเสียง โครงการฯ ได้มีการวัด
เสียงหลังจากมีการสร้างกาแพงกั้นเสียงหรือไม่ และค่าเสียง
จากการตรวจวัดดังกล่าวอยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่

ข้อชี้แจง/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
การออกแบบวางแนวท่อของโครงการฯ ได้มีการคานวณแรงกระทา
ดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งมีมาตรฐานและความปลอดภัยในการป้องกันกรณี
ดังกล่าว

แนวทางแก้ไข/การนาไปใช้ประโยชน์
-

ผู้ชานาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด
บริษัทฯ ได้ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง ในช่วงวันที่
9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ใน
ค่าที่มาตรฐานฯ กาหนด คิดเป็นร้อยละ 80-90 ของค่ามาตรฐาน

-

ผู้ชานาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด
โครงการฯ ได้ ก าหนดให้ มี การติ ด ตามตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งในการ
ก่อสร้าง 2 จุด บริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้การวางท่อที่มีการติดตั้งกาแพง
กั้นเสียงเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการฯ

-

หน้า 3-227

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.5-8
สรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ต่อ)

ประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ
ประชาชนในชุมชนหนองคล้า
(กลุ่มที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบ)
ในช่ ว งการก่ อ สร้ า งมี ม าตรการป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ท างการ
จราจรอย่างไรบ้าง มีการกั้นด้วยเชือกขาวแดงหรือไม่

3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
สื่อมวลชนในตาบลมาบข่า
(กลุ่มที่ 6 สื่อมวลชน)
ในช่วงก่อสร้างจะใช้แรงงานในพื้นที่หรือไม่

ข้อชี้แจง/ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
ผู้ชานาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด
ในช่ ว งก่ อ สร้ า ง โครงการฯ ติ ด ตั้ ง อาณั ติ สั ญ ญาณจราจร เช่ น
ไฟกระพริบ ก่อ นถึ งพื้ นที่ ก่ อสร้าง และช่วงกลางคื น จะมีก ารใช้ไฟ
ส่องสว่างบริเวณจุดก่อสร้าง รวมทั้งมีการปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง และ
โครงการฯ ไม่ปิดช่องจราจร รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ อานวยความ
สะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

แนวทางแก้ไข/การนาไปใช้ประโยชน์
นามากาหนดมาตรการติดตั้งรั้วเหล็ก หรือกาแพงคอนกรีต
(Concrete Barrier) หรื อ วัส ดุ อื่ น ใดกั้ น โดยรอบเขตพื้ น ที่
ก่อสร้างให้ มีระยะปลอดภั ยและเหมาะสมกับ สภาพพื้ น ที่
ในบริ เวณที่ อ ยู่ ใกล้ ท างเข้ า ออกชุ ม ชน พร้ อ มติ ด ตั้ งป้ า ย
สัญ ญาณ และ/หรือ เครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้าม
ที่อาจเกิดอันตราย หรือบริเวณพื้นที่ที่มีเครื่องจักรกลกาลัง
ปฏิบัติงานให้เห็นอย่างชัดเจน

ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์
นาไปกาหนดในมาตรการด้านเศรษฐกิจสังคมเรื่องการจ้าง
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
แรงงานในพื้นที่
โครงการฯ จะแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง พิ จารณาแรงงานในพื้น ที่
เป็นลาดับแรก
โครงการฯ เคยได้มีการดาเนินกิ จกรรมร่วมกับสื่อมวลชน ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์
ในพื้นที่บ้างหรือไม่
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
โครงการฯ เคยมีโอกาสได้ทากิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชนในพื้นที่อยู่
บ้ า ง แต่ อ าจยั งไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ชุ ม ชน อย่ า งไรก็ ต ามในอนาคต
จะมีการทากิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้น

หน้า 3-228

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 3.5-8
สรุปประเด็นคาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาชี้แจงจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ต่อ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2.2) สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากแบบสอบถามความคิดเห็นฯ
ครั้งที่ 2
ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็ นฯ ผ่านการสอบถามในเวทีการประชุม
แล้วเสร็จ ที่ป รึกษาฯ ได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอีก
1 ช่องทาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามจานวน 98 คน จากผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้ งสิ้ น 105 คน (ไม่รวมเจ้ าหน้ าที่ ของโครงการฯ และบริษั ท ที่ป รึกษาฯ) โดยสามารถสรุป ผล
จากแบบสอบถามได้ดังนี้ (ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการประชุมฯ ครั้งที่ 2 ดังภาคผนวก 3ม)
การรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ โครงการฯ : ผู้ ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.8) รับทราบว่ามีโครงการฯ ก่อนที่จะเข้ามาร่วมประชุม และรองลงมาเพิ่งทราบเป็น
ครั้งแรก (ร้อยละ 12.2) ดังรูปที่ 3.5-4 โดยช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ 3 ลาดับแรก
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ (ร้อยละ 41.8) รองลงมา คือ รับทราบจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ร้อยละ 23.5) และรับทราบจากผู้นาชุมชน (ร้อยละ 18.4) ตามลาดับ
N = 98

รับทราบเป็นครั้งแรก 12.2 %

ทราบข้อมูลโครงการแล้ว 87.8 %

รูปที่ 3.5-4 : การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ
ส าหรั บ ข้ อ เสนอแนะต่ อ ช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล โครงการฯ พบว่ า
ช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามแนะนามากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ เสนอให้ แจ้งผ่านการจัดประชุมรับฟัง
ความคิด เห็ น (ร้อ ยละ 42.9) รองลงมาคือ เสนอให้ แจ้งผ่ านผู้ น าชุ มชน (ร้อยละ 32.7) และเสนอให้
ประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ (ร้อยละ 12.2) ตามลาดับ
ความเข้ า ใจต่ อ ร่ า งมาตรการฯ ที่ น าเสนอ : พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถาม
ร้ อ ยละ 70.4 มี ค วามเข้ าใจต่ อ ร่ างมาตรการฯ ของโครงการฯ ส่ ว นร้ อ ยละ 17.3 ยังไม่ เข้ าใจต่ อ ร่า ง
มาตรการฯ ของโครงการฯ และร้อยละ 12.2 ไม่แสดงความคิดเห็น
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หน้า 3-229

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเพี ย งพอของร่ า งมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ : ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65.3 ให้ความเห็นว่าร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ มีความเพียงพอแล้ว ส่วนร้อยละ 19.4 ไม่แสดง
ความคิดเห็น ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 15.3 ให้ความคิดเห็นว่ายังไม่เพียงพอ
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเพี ย งพอของร่ า งมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการฯ : ผู้ ต อบแบบสอบถาม ร้ อ ยละ 63.3 ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ มีความเพียงพอแล้ว ร้อยละ 19.4
ไม่แสดงความเห็น และส่วนที่เหลือ ร้อยละ 17.3 คิดว่ายังไม่เพียงพอ
ความวิตกกังวลต่อโครงการฯ ภายหลังการรับฟังการนาเสนอร่างมาตรการฯ :
ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ร้ อ ยละ 59.2 ไม่ มี ค วามวิต กกั งลต่ อ โครงการฯ ร้อ ยละ 21.4 ยั งมี ค วามวิต กกั งวล
ต่อโครงการฯ และส่วนที่เหลือ 19.4 ไม่แสดงความเห็น ดังรูปที่ 3.5-5
N = 98

ไม่แสดงความเห็น 19.4 %

มีความวิตกกังวล 21.4 %

ไม่มีความวิตกกังวล 59.2 %

รูปที่ 3.5-5 : ความวิตกกังวลต่อโครงการฯ หลังจากรับฟังร่างมาตรการฯ
ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการฯ : ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการฯ ดังนี้

ให้ดาเนินการตามมาตรการฯ ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ให้หลีกเลี่ยงการปิดกั้น / กีดขวางการจราจรในช่วงก่อสร้าง

ให้ตรวจสอบระบบการทางานของท่อส่งก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

ให้มีป้ายสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณที่มกี ารก่อสร้าง

ให้พิจารณาจ้างแรงงานในพื้นที่เป็นลาดับแรก

ให้นาบทเรียนจากเหตุการณ์ท่อระเบิดในจังหวัดสมุทรปราการมาปรับใช้
ในโครงการฯ

ให้ ส นั บ สนุน กิจกรรมมวลชนสั มพั น ธ์ในชุม ชนและหน่ว ยงานราชการ
อย่างต่อเนื่อง
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หน้า 3-230

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ภายหลังจากการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จ โครงการได้จัดทา
เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ไปติดยังบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่
สาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ห น่วยงานราชการระดับ
จังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น และสานักงานชุมชน / หมู่บ้าน เป็นต้น โดยดาเนินการวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2564 ดังภาพที่ 3.5-8 เพื่ อเป็ น การประชาสั มพั นธ์ / เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ที่ส นใจได้รับ ทราบรายละเอียด
การดาเนินงาน รวมถึงข้อวิตกกังวล พร้อมคาชี้แจงของโครงการฯ (หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ
สรุ ปผลการประชุ มฯ ครั้ งที่ 2 และป้ ายประกาศสรุปผลการประชุ มฯ ครั้งที่ 2 ดั ง ภาคผนวก 3ภ และ
ภาคผนวก 3ม ตามลาดับ)

สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
เขต 8 ชลบุรี

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ที่ว่าการอาเภอนิคมพัฒนา

ภาพที่ 3.5-8 : ตัวอย่างการติดป้ายประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564)
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3.5.6

สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การด าเนิ น กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ภายใต้ ก ารศึ ก ษาและจั ด ท ารายงาน
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม “โครงการท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ไ ปยั ง โรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)” ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ได้มุ่งเน้นให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการฯ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ของการศึกษา และระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทาการ
ชี้แจงรายละเอียดอย่างถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับโครงการฯ รูปแบบการดาเนินกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การเข้าพบเพื่อขอแนะนาและชี้แจงรายละเอียด
โครงการฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ การจัดกิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็ น ของประชาชน ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ในพื้ น ที่ล ดความวิตกกังวลต่ อการด าเนิ น งาน
โครงการฯ เปิ ดโอกาสและรับ ฟังความคิดเห็ นข้อห่ วงใย / ข้อวิตกกังวลของชุมชน เพื่ อนาไปกาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ ที่เหมาะสมกับชุมชน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน โดยสามารถสรุป
กิจกรรมดาเนินงานที่ผ่านมาตามแนวทางการศึกษาของโครงการฯ ได้ดังนี้
(1) การดาเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัด ทารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
(ก) สื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น กิ จ กรรมการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
สื่อที่ใช้ทั้ง 2 ครั้ง ประกอบด้วย สื่อบุคคลและสื่อเอกสาร ซึ่งในการดาเนินงานสื่อ
บุ ค คลเป็ น สื่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะเป็ น การสื่ อ สารแบบสองทาง (Two-Way Communication)
ผ่านการสนทนา ปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน การดาเนินงานครอบคลุมทุก
ระดับ ทาให้ ส ามารถรับ ทราบปฏิ กริ ย าของชุม ชนในเบื้ องต้น ได้ ส าหรับ สื่ อเอกสาร ทั้ ง 2 ครั้ง ได้แ ก่
เอกสารประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการฯ ภาพนิ่ ง ประกอบค าบรรยาย (PowerPoint) และแบบแสดง
ความคิด เห็ น ในที่ ป ระชุม ท าให้ กลุ่ ม เป้ าหมายเข้ าใจในรายละเอีย ด และสามารถแสดงความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับโครงการฯ ได้หลากหลายช่องทาง และเป็นการเปิดเผยข้อมูลในวงกว้าง
(ข) การเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯ แนวทางการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อโครงการฯ และหารือเพื่อกาหนดรูปแบบ วันเวลา สถานที่ในการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของโครงการฯ ที่ปรึกษาฯ ได้ดาเนินการเข้าพบหารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ
จังหวัด อาเภอ และท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมให้ ความรู้ กับชุมชนที่ อยู่ในพื้น ที่ใกล้ เคียงโครงการฯ
เป็นต้น
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ค) เนื้อหาที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 ครั้ง มีเนื้อหาในการดาเนินงาน ดังนี้
เอกสารประชาสั มพั นธ์ โครงการฯ ครั้ งที่ 1 ประกอบด้ วย ความเป็ นมาและ
วัตถุ ประสงค์ ของโครงการฯ ชื่ อเจ้ าของโครงการฯ และบริษั ทที่ ปรึกษาด้ านสิ่ งแวดล้ อม รายละเอี ยดของ
โครงการฯ ประกอบด้วย เหตุผลและความจาเป็นของโครงการฯ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งโครงการฯ
แนวทางเลื อกเส้ นทางวางท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ ของโครงการฯ การศึ กษาและจั ดท ารายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม แนวทางการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม แผนการด าเนิ นงาน และช่ องทาง
การติดต่อสื่อสารของโครงการฯ
เอกสารประชาสั มพั นธ์โครงการฯ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย เหตุผลความจาเป็ น
ของโครงการฯ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการพั ฒนาโครงการฯ ผู้ ดาเนินการ รายละเอี ยดโครงการฯ
องค์ประกอบของโครงการฯ ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ร่าง) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร
จากการเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ท าให้ ประชาชนได้ เข้าใจและรับทราบรายละเอียด
เกี่ ยวกั บโครงการฯ อย่ างสม่ าเสมอต่ อเนื่ องในระยะเวลาการศึ กษาและจัดท ารายงานประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
(ง) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ
เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ แสดงความคิ ด เห็ น ข้ อวิ ต กกั งวล / ข้ อ ห่ ว งใย และ
ข้ อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการด าเนิ นงานของโครงการฯ ตลอดระยะเวลาการศึ กษา ผ่ านช่ องทาง
ที่หลากหลาย เช่น เวที การประชุ มรับฟั งความคิดเห็ น รวมถึงการแสดงความคิ ดเห็ นผ่ านแบบแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม ทั้งนี้ สามารถจาแนกกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อขอบเขต
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ครั้งที่ 2) ตามแนวทางการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการจั ดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. 2562 ของส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (สผ.) ได้ ดั ง
ตารางที่ 3.5-9
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-9
สรุปจานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการฯ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม 1 ผู้ได้รับผลกระทบ
ผู้นาชุมชน
- กานันตาบลมาบข่า
- สารวัตรกานันตาบลมาบข่า
- ประธานชุมชนหนองคล้า
- รองประธานชุมชนหนองคล้า
ประชาชน
- ประชาชนชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8 เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
สถานประกอบการ
- เจ้าหน้าที่ บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จากัด
- วิศวกร บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
กลุ่ม 2 ผู้จัดทารายงาน
- บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
- บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด
กลุ่ม 3 หน่วยงานพิจารณารายงาน
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เขต 8 ชลบุรี
- วิศวกร
- เจ้าหน้าที่ทั่วไป
กลุ่ม 4 หน่วยงานราชการ
ส่วนภูมิภาค
ระดับภาค
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 13 ชลบุรี
ระดับจังหวัด
- วิศวกรปฏิบัติการ พลังงานจังหวัดระยอง
- พนักงานวางผังเมือง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
ระดับอาเภอ
- ปลัดอาเภอนิคมพัฒนา
- นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
- นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนาชุมชนอาเภอนิคมพัฒนา
- เกษตรอาเภอนิคมพัฒนา
- รองผู้กากับสถานีตารวจภูธรนิคมพัฒนา
- นายช่างเครื่องกล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
ระดับตาบล
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพประจาตาบลบ้านกระเฉท
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จานวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ (คน)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวม
33
64
93
1
1
1
1

1
1
-

1
1
1
1

26

59

85

2
19
13
6
2

1
2
16
10
6
2

2
2
19
13
6
3

1
1
6

2
8

2
1
12
1

-

1

1
1
1
-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

-

1

1

1

-

1
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 3.5-9
สรุปจานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการ (ต่อ)
กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนท้องถิ่น
- นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
กลุ่ม 5 กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา
กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม
- ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนไฟฟ้ามาบตาพุด
- สมาชิกสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในตาบลมาบข่า
- ประธานสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
- รองประธานสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
สถาบันการศึกษา
- ครู คศ1 โรงเรียนบ้านมาบข่า
กลุ่ม 6 สื่อมวลชน
- บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หนึ่งในสยาม
- ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวี
- ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก
- สื่อมวลชนในตาบลมาบข่า
กลุ่ม 7 ประชาชนทั่วไป
- ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน ตาบลมาบข่า
รวม

จานวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ (คน)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวม
1
1
4

1
1

1
1
5

1
1
1
1

-

1
1
1
1

4
1
2
1
31
31
98

1
2
2
28
28
121

1
6
1
2
1
2
59
59
197 1/

หมายเหตุ : 1/ เป็นจานวนที่ตัดการนับซ้าแล้ว

จากกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สามารถสรุปการนาข้อคิดเห็น ที่ได้จาก
เวทีการรับฟังความคิดเห็นฯ ไปใช้ในการศึกษาได้ดังนี้
ประเด็น ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน ครั้งที่ 1
(ต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) นาไปปรับปรุงขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การเตรียมข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์รายบุคคล การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นของโครงการฯ โดยนาเสนอไว้ในเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 2 (ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็ น
ของประชาชน ครั้งที่ 2 (ต่ อ ร่างรายงานและมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ประเด็ น ที่ ได้ จ ากการจั ด กิ จ กรรมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ ง ที่ 2
(ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) น าไปกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยนามาผนวกไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ
(2) สรุปขั้นตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการฯ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน (ส่ วนขยาย ครั้งที่ 1)” ของบริษั ท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ได้ มุ่งเน้ น การสร้างความรู้
ความเข้าใจ เพื่อนาไปสู่การยอมรับในโครงการฯ และยินดีมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการ
ดาเนินโครงการของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ซึ่งการเปรียบเทียบขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของโครงการกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามประกาศส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2562 สามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 3.5-1


PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64351_บทที่ 3 (SEC.3) Rev.01 (Final)

หน้า 3-236

บทที่ 4
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การพัฒ นาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่ วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริ ษั ท เอ็ ก โก โคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด อาจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบทั้ ง ในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบต่ อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ
ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
ทั้ ง ในระยะก่ อ สร้ า งและระยะด าเนิ น การ ในการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ
จะนาข้อมูล สภาพสิ่งแวดล้อมในปั จจุบัน ในบทที่ 3 และรายละเอียดโครงการในบทที่ 2 มาเป็นข้อมูล
ในการคาดการณ์ ผ ลกระทบ ร่ ว มกั บ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ร วบรวมได้
จากกิจกรรมการประชาสั มพัน ธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนมาพิจารณาร่วมด้วย สาหรับผลการ
ประเมินผลกระทบในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1

ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

4.1.1

สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว

4.1.1.1

สภาพภูมิประเทศ
(1) ระยะก่อสร้าง
บริเวณพื้นที่ศึกษา มี สภาพภู มิประเทศเป็นที่ ราบ สลั บลู กคลื่ นลอนลาด (ความลาดชัน
ร้อยละ 3-16) และลูกคลื่นลอนชัน สามารถทาการเพาะปลูกและการเกษตรได้ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
มีสภาพการระบายน้าดี โดยมีความสูงจากระดับทะเลปานกลางอยู่ระหว่าง 29-45 เมตร
ส าหรั บ วิธีการก่อ สร้างวางแนวท่ อของโครงการฯ จะมี 3 วิธี ได้แก่ การวางท่ อแบบ
ขุ ด เปิ ด (Open Cut) การวางท่ อ โดยวิ ธี ดั น ลอด (Boring) และการวางท่ อ แบบเจาะลอด (Horizontal
Directional Drilling ; HDD) โดยส่ ว นใหญ่ โ ครงการฯ จะใช้ วิ ธี ก ารวางท่ อ แบบขุ ด เปิ ด (Open Cut)
โดยทาการขุดที่ความลึกประมาณ 1.5 เมตร และมีความกว้างของร่องขุด ประมาณ 1-1.5 เมตร ซึ่งการขุดเปิด
ส่วนใหญ่จะดาเนินการอยู่ในพื้นที่เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ดังนั้น
การขุ ด เปิ ด พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ ป ระเทศเฉพาะช่ ว งเวลา
ที่ขุดเปิดพื้นทีเ่ พื่อวางท่อเท่านั้น ภายหลังทาการวางแนวท่อในแต่ละช่วงแล้วเสร็จ โครงการฯ จะกลบถมดิน
และปรั บ สภาพพื้ น ที่ให้ เหมื อนเดิ ม ดั งนั้น ผลกระทบที่ เกิดขึ้น ต่อลั ก ษณะภู มิประเทศเป็ นผลกระทบ
ชั่วคราวคาดว่าจะอยู่ในระดับต่า (ระดับของผลกระทบทางลบ = 1)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนิ น การจะมีการส่ งก๊าซธรรมชาติผ่ านระบบท่อใต้ดิน ซึ่งไม่ เปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิประเทศแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ (ไม่มีผลกระทบ = 0)
4.1.1.2

ธรณีวิทยา
(1) ระยะก่อสร้าง
ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษาจากแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2550
พบว่ า สภาพทางธรณี วิ ท ยาบริ เวณพื้ น ที่ โ ครงการฯ และพื้ น ที่ ศึ ก ษา ตั้ ง อยู่ ในลั ก ษณะธรณี วิ ท ยา
แบบตะกอนเศษหินเชิง เขาและตะกอนผุพังอยู่กับที่ กรวด ทราย ทรายแป้ง ศิลาแลงและเศษหิน (Qc)
ประกอบด้วย หินแกรนิตผุ ทราย และทรายแป้ง เศษหิน ดินลูกรัง และดินเทราโรซ่า การก่อสร้างวางแนว
ท่ อ ของโครงการฯ จะใช้ วิ ธีก ารวางท่ อ แบบขุ ด เปิ ด (Open Cut) เป็ น หลั ก โดยท าการขุ ด ที่ ค วามลึ ก
ประมาณ 1.5 เมตรจากหลังท่อถึงระดับพื้นดิน เมื่อวางท่อแล้วเสร็จจะกลบด้วยดินเดิมซึ่งมีท่อส่งก๊าซฯ
แทนที่ ดิ น เดิ ม ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 1.5 เมตรจากหลั ง ท่ อ ถึ ง ดิ น เดิ ม ซึ่ ง ไม่ ได้ เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
ทางธรณีวิทยา ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพธรณีวิทยา (ไม่มีผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะด าเนิ น การแนวท่ อ จะฝั งอยู่ ใต้ ดิ น ที่ ก ลบทั บ ด้ ว ยดิ น เดิ ม โดยไม่ มี กิ จ กรรม
การขุดเปิดพื้นที่ ดังนั้น ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาจึงไม่เกิดขึ้น (ไม่มีผลกระทบ = 0)
4.1.1.3

แผ่นดินไหว
(1) ระยะก่อสร้าง
จากสถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2563 พบว่า แผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลาปาง น่าน ตาก และแม่ฮ่องสอน
และไม่ พ บการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวหรื อ ผลกระทบจากแผ่ น ดิ น ไหวในจั งหวั ด ระยองและบริเวณพื้ น ที่ ตั้ ง
โครงการฯ
เมื่อพิจารณาแผนที่ ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย พ.ศ. 2559 ของกรมทรัพยากรธรณี
ที่ตั้งโครงการฯ ตั้งอยู่ ในเขตพื้ นที่ ภัยพิ บั ติแผ่ นดิ นไหวระดับความรุนแรง I-III เมอรคัล ลี่ คือ ระดับ เบา
(คนธรรมดาจะไม่รู้สึ ก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้) โดยรอยเลื่อนมีพลังที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการฯ
มากที่ สุ ด ได้ แก่ รอยเลื่ อนระนอง ซึ่ งอยู่ ห่ างจากพื้ นที่ โครงการฯ ไปทางทิ ศตะวั นตกเฉี ยงใต้ ประมาณ
175 กิโลเมตร การก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ เป็นการวางท่อใต้ดินที่ความลึกประมาณ
1.5 – 3.5 เมตร จากหลังท่อถึงพื้นดินเดิม ดังนั้น จึงคาดว่าระยะก่อสร้างโครงการฯ จะไม่ได้รับผลกระทบ
จากการเกิดแผ่นดินไหว (ไม่มีผลกระทบ = 0)
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(2) ระยะดาเนินการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ส่วนใหญ่จะถูกฝังอยู่ใต้ดินที่ระดับความลึกประมาณ
1.5 เมตร จากพื้นดินเดิม จากการออกแบบท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจาก
การเกิดแผ่ น ดิน ไหว โครงการฯ ได้ออกแบบตามมาตรฐาน ASME B31.8 โดยเลื อกใช้ค่าที่ ออกแบบ
สาหรับท่อส่งก๊าซฯ ที่อยู่ใน Location Class 4 ค่า Design Factor ในการออกแบบท่อส่งก๊าซฯ เท่ากับ
0.4 ซึ่งค่า Factor ได้คานึงถึงความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณชุมชน และเพื่อรองรับ
การเกิดแผ่นดินไหว อุณหภูมิ แต่ไม่ได้ออกแบบไว้รองรับในกรณีที่เกิดการไหวของแผ่นดินที่จะก่อให้เกิด
แรงขนาดที่ทาให้เกิดรอยแยกของแผ่นดิน
ส่วนบริเวณแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่วางบนชั้นวางท่อในสถานีควบคุมก๊าซที่
4.1 ของ ปตท. และภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ได้มีการออกแบบโครงสร้างชั้นวางท่อให้สามารถ
รองรับแรงกระทาที่เกิดขึ้นการเกิดแผ่นดินไหวไว้แล้ว และตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ชั้นวางท่อของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนในปั จจุบัน ที่มีการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว ดั ง นั้ น จึ งประเมิ น ได้ ว่ า ผลกระทบจากการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวต่ อ
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะไม่เกิดผลกระทบ (ไม่มีผลกระทบ = 0)
4.1.2

ทรัพยากรดิน
(1) ระยะก่อสร้าง
พื้ นที่ บริ เวณแนวท่ อส่ งก๊าซธรรมชาติ ของโครงการฯ ประกอบด้วย ชุ ดดิ น ทุ่ งหว้า (Tg)
ชุดดินโคกเคียน (Ko) และหน่วยรวมของชุดดินมาบบอนและดินท้ายเหมือง (Mb & Tim) โดยชุดดินทั้ง 3 ชุดดิน
เป็นเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีอินทรียวัตถุอยู่ในระดับ ต่า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ ในระดับต่า
พื้นที่แนววางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ทั้งหมดจะวางในพื้นที่ในเขตทางและพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
จากคุณสมบัติของดิน ทั้ง 3 ชุดดิน มีอัตราการชะล้างพังทลายต่า พื้นที่เป็นที่ลาดชันต่า กิจกรรมก่อสร้าง
ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน เช่น การเตรียมพื้นที่วางท่อส่งก๊าซฯ การขุดเปิดหน้าดิน และการฝังกลบท่อ
กิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลต่อทรัพยากรดิน ดังนี้

คุณสมบัติของดินต่อระบบท่อในบริเวณพื้นที่ศึกษา เนื่องมาจากคุณสมบัติของดิน
ในบริเวณแนววางท่อส่งก๊าซฯ บางส่วนเป็นดินกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงมาตรฐาน
ในการออกแบบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ได้คานึงถึงการป้องกันการผุกร่อนของระบบท่อส่งก๊าซฯ พบว่า
มีการเคลือบผิวภายนอกวัสดุ ซึ่งจะทาให้ระบบท่อส่งก๊าซฯ มีความทนทานต่อกรด-ด่าง ท่อส่งก๊าซฯ ของ
โครงการฯ เป็ น ท่ อ เหล็ ก คาร์ บ อน ลั ก ษณะท่ อ เป็ น ไปตามมาตรฐาน API 5L X65 และ ASME B31.8
ท่อส่งก๊าซฯ จะถูกเคลือบผิวนอกเพื่อป้องกันการกัดกร่อน และการทาลายจากสารเคมีจากโรงงานผู้ผลิต
โดยตรง การเคลื อ บผิ ว นอกของท่ อ จะท า 3 ชั้ น ซึ่ งก่ อ นที่ จ ะเคลื อ บผิ ว นอกของท่ อ จะต้ อ งขั ด สนิ ม
ด้ว ยวิธี Sand Blast ตามมาตรฐาน SA.2.5 (NEAR WHITE) โดยชั้น แรกเคลื อ บด้ว ย Fusion Bonded
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Epoxy (FBE) ชั้ น ที่ 2 เป็ น ก ารเค ลื อ บ ด้ ว ย Chemically Modified Polyethylene Copolymer
Adhesive แ ล ะชั้ น ที่ 3 เป็ น เค ลื อ บ ด้ วย High-Density High Molecular Weight UV Stabilised
Polyethylene ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 30672 ที่มีความหนาของการเคลือบไม่ต่ากว่า 3 มิลลิเมตร
ที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนของกรด-ด่าง และตัวทาละลายอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หากมีรถบรรทุก
กรดหรือด่างเกิดพลิกคว่า แล้วหกรั่วไหลลงสู่พื้นดินลงไปถูกท่อส่งก๊าซฯ จะสามารถทนต่อกรดและด่างได้

การชะล้างพังทลายของดิน วิธีก่อสร้างแบบขุดเปิ ด (Open Cut) จะมีการขุดร่อง
โดยความลึกของร่องประมาณ 2.0 เมตร และมีความกว้างของร่องที่ขุดประมาณ 1.0-1.5 การขุดเปิดหน้าดิน
จะต้องแยกหน้ าดิน ออกจากดินชั้น ล่าง เมื่อจะกลบท่อต้องใช้ดินชั้นล่ างกลบก่อนแล้วตามด้วยหน้าดิน
ดังนั้ น สภาพดิน ทางด้านกายภาพและเคมีจะถูกรบกวนไม่มากนัก ซึ่งโครงการฯ ได้มีแผนการขุดแยก
กองดินล่างแยกจากดินบน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะนาดินที่ขุดขึ้นมาถมกลับลงไปตามเดิมโดยเร็ว และ
ปรับคืนสภาพพื้นที่ให้เหมือนเดิมทั้งดินล่างและดินบน การขุดเปิดพื้นที่และปรับสภาพพื้นที่ให้เหมือนเดิม
ในแต่ละช่วง 100 เมตรจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน ดังนั้นดินจะถูกรบกวนเฉพาะพื้นที่วางท่อเท่านั้น และ
เมื่อพิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ พบว่า
เป็นพื้นทีร่ กร้างในเขตทางและเป็นถนนคอนกรีตภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ผลกระทบจึงถูกจากัด
อยู่ในเขตทาง เมื่อวางท่อแล้วเสร็จโครงการฯ จะกลบและคืนพื้นที่โดยเร็ว

การชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งเกิดจากการเตรียมพื้นที่ และการเปิดหน้าดิน สาหรับ
วางท่อ อย่างไรก็ตาม พื้นที่วางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ จะอยู่ในพื้นที่ว่างในเขตทาง และพื้นที่
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ซึ่งเป็นพื้นที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ (C=0.8) สาหรับค่า P-factor เมื่อพิจารณาพื้นที่
วางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างในเขตทางไม่ใช่พื้นที่ลาดชัน ประกอบ
กับ อัตราการชะล้ างพั งทลายของดิน ในปั จจุบั นเกิดขึ้นน้อยมาก โครงการฯ จึงไม่ ได้กาหนดมาตรการ
อนุรักษ์ดิน ดังนั้น ค่า P-factor ของทั้งในสภาพปัจจุบันและระยะก่อสร้างจึงมีค่าเท่ากับ 1.0 อย่างไรก็ตาม
โครงการฯ ได้การกาหนดให้มี Sheet Pile บริเวณโดยรอบพื้นที่ขุดเปิด หรือพิจารณาความลาดเอียงของ
ผนังบ่อให้เหมาะสม และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม หรือดีกว่าเดิมโดยเร็วที่สุ ด โดยมาตรการ
ดังกล่าวจะสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

การปนเปื้ อนดิน จากน้ามันหล่อลื่น ที่นามาใช้ในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยเฉพาะ
ในบริเวณจุดที่มีการติดตั้งเครื่องจั กร เช่น บริเวณบ่อรับ -บ่อส่ง ซึ่งโครงการฯ จะจัดให้ มีภาชนะรองรับ
เมื่อมีการเปลี่ ยนน้ ามั นหล่ อลื่ นจากเครื่ องจักร เครื่องยนต์ และอุ ป กรณ์ ก่ อสร้าง บริเวณพื้ น ที่ ก่ อสร้าง
พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุดูดซับ เช่น ขี้เลื่อย เศษผ้า หรือทราย เป็นต้น สาหรับทาความสะอาด
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งที่ อ าจหกรั่ ว ไหลในพื้ น ที่ โดยอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการท าความสะอาดจะต้ อ งน าไปก าจั ด
ในลั กษณะเดีย วกับ ของเสี ย อัน ตราย ประกอบกับ เมื่อก่อสร้างแล้ ว เสร็จจะย้ายเครื่องจักรออกโดยเร็ว
จึงคาดว่าผลกระทบทางลบด้านการปนเปื้อนในดินจึงอยู่ในระดับต่า (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
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ความอุดมสมบู รณ์ ของดิน ดิน ที่ขุดขึ้น มาจากการขุดร่องเพื่อวางท่ อ โครงการฯ
จะแยกหน้าดินออกจากดินชั้นล่าง เมื่อจะกลบท่อต้องใช้ดินชั้นล่างกลบก่อนแล้วตามด้วยหน้าดิน เพื่อ ลด
การผสมของหน้ า ดิ น กั บ ดิ น ชั้ น ล่ า ง และปรั บ คื น สภาพพื้ น ที่ ใ ห้ เหมื อ นเดิ ม ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
จะลดผลกระทบทางลบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ของดินในพื้นที่ให้อยู่ในระดับต่า (ระดับผลกระทบ
ทางลบ = 1)
นอกจากนี้ โอกาสที่จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินยังขึ้นอยู่กับปัจจัยน้าฝน และ
คุณสมบัติของดิน ตลอดจนสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้นๆ ซึ่งผลจากการประเมินอัตราชะล้างพังทลาย
ของดินตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ โดยใช้สมการ USLE เปรียบเทียบอัตราการชะล้างหน้าดิน
2 กรณี คือ ในสภาพปัจจุบัน และเมื่อมีการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
A = R K (LS) C P .................. (1)
เมื่อ A = อัตราการชะล้างพังทลายของดิน (ตันต่อเฮกแตร์ตอ่ ปี)
R = ค่าดัชนีการชะล้างของฝน (Rainfall Erosivity Index : R-factor)
(จากการคานวณค่า R ของพื้นที่โดยใช้ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยของสถานี
อากาศเกษตรห้ วยโป่ ง สกษ. (รหั ส สถานี 48479) ในคาบ 15 ปี
(พ.ศ. 2549-2563) ในบทที่ 3 พบว่า R = 247.46 ton/ha-yr)
K = ค่าดัชนีความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน
(Soil Erodibility Index : K-factor) (จากผลการคานวณค่า K
ของพื้นที่ในบทที่ 3 พบว่า K = 0.06)
LS = 0.2 (การคานวณแสดงในบทที่ 3)
โดย L = ค่าดัชนีของความยาวความลาดชัน (Slope Length
Index ; L-factor)
S = ค่าดัชนีของความลาดชัน (Slope Steepness Index ;
S-factor)
C = ค่าดัช นีของพื ชหรือสิ่ งปกคลุมดิน (Crop Management Index ;
C-factor) (พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ C = 0.8, พื้นที่ไม่มีการปิดคลุม
C = 1.0)
P = ค่าดัชนีของมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการชะล้ างพังทลายของดิน
(Soil Conservation Measures Index ; P-factor)
สภาพปัจุบันก่อนการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
อัตราการสูญเสียดิน (A)
= R K (LS) C P
= 247.46  0.06  0.20  0.8  1.00
= 2.38
ตันต่อเฮคแตร์ตอ่ ปี
= 0.38
ตันต่อไร่ตอ่ ปี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

กรณีที่มีการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
อัตราการสูญเสียดิน (A)
= R K (LS) C P
= 247.46  0.06  0.20  1.00  1.00
= 2.97
ตันต่อเฮคแตร์ตอ่ ปี
= 0.48
ตันต่อไร่ตอ่ ปี
กรณีที่มีการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ พบว่า ชุดดินบริเวณแนวท่อส่งก๊าซฯ
มีอัตราการสู ญเสี ยดิ นเฉลี่ ย 0.48 ตันต่ อไร่ ต่อปี (จัดอยู่ในระดั บน้ อย) ซึ่งอัต ราดั งกล่ าวน้ อยกว่าอัตรา
การชะล้ างของดิน ที่ย อมให้ เกิดขึ้น ได้ตามธรรมชาติ (Soil Tolerance Goal เท่ากับ 2 ตั น ต่อไร่ต่อปี )
เมื่อประเมินการชะล้างพังทลายของดินบริเวณแนววางท่อส่งก๊าซฯ ตามรูปแบบวิธีการก่อสร้างสรุปได้ดังนี้
 วิธีขุดเปิด (Open Cut)
จะมี การขุ ดเปิ ดพื้ นที่ กว้ าง 1.50 เมตร และยาว 1,181 เมตร เมื่ อน าอั ตรา
การชะล้างพังทลายของชุดดินทั้งหมดมาประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินบริเวณพื้นที่วางท่อส่งก๊าซฯ
ด้วยวิธีขุดเปิดทั้งหมด พบว่า มีปริมาณการชะล้าง 0.53 ตันต่อปี ดังตารางที่ 4.1-1 ซึ่งอัตราดังกล่าวจัดว่า
อยู่ในระดับต่ากว่าอัตราการชะล้างของดินที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ
ตารางที่ 4.1-1
คาดการณ์ปริมาณการชะล้างพังทลายของดินตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ด้วยวิธีขุดเปิด
อัตรา
การชะล้าง
(ตัน/ไร่/ปี)
0.48

พื้นที่ก่อสร้าง
พื้นที่ก่อสร้างวิธีขุดเปิด

พื้นที่ก่อสร้างวิธีขุดเปิด
ความยาว1/ ความกว้าง
พื้นที่
(เมตร)
(เมตร)
(ตร.ม.)
1,181
1.50
1,772

รวมการ
ชะล้างในพื้นที่
(ตัน/ปี)
0.53

หมายเหตุ : 1/ ความยาวก่อสร้างทั้งหมด 1,362 เมตร แบ่งเป็นการขุดเปิด 1,181 เมตร

วิธีเจาะลอด (HDD) และดันลอด (Boring)
จะมีการขุดพื้ นที่ บ่ อรับ -บ่ อส่ ง รวมทั้ งสิ้ นจานวน 5 บ่ อ โดยมี ขนาดใหญ่ สุ ด
กว้าง 2.5 เมตร และยาว 6 เมตร คิดเป็นพื้นที่ของบ่อรับ-บ่อส่ง ทั้งหมดประมาณ 75 ตารางเมตร เมื่อนา
อัตราการชะล้างพังทลายของชุดดินทั้งหมดมาประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในบริเวณแนวท่อ
แบบวิธีเจาะลอด/ดันลอด บริเวณบ่อรับ-บ่อส่ง รวมทั้งสิ้นจานวน 5 บ่อ พบว่า ปริมาณการชะล้างทั้งหมด
เท่ากับ 0.02 ตันต่อปี ดังตารางที่ 4.1-2 ซึ่งอัตราดังกล่าวจัดว่าอยู่ในระดับต่ากว่าอัตราการชะล้างของดิน
ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.1-2
คาดการณ์ปริมาณการชะล้างพังทลายของดินตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ด้วยวิธีดันลอด/เจาะลอด
พื้นที่ก่อสร้าง
พื้นที่ก่อสร้างวิธีเจาะลอด /
ดันลอด
หมายเหตุ :

1/

อัตรา
การชะล้าง
(ตัน/ไร่/ปี)
0.48

พื้นที่ก่อสร้างวิธดี ันลอด/เจาะลอด
จานวนบ่อ ขนาดบ่อ
พื้นที่
1/
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
5
15
75

รวมการ
ชะล้างในพื้นที่
(ตัน/ปี)
0.02

บ่อรับ-บ่อส่ง และ จานวน 5 บ่อ (วิธีการดันลอดและเจาะลอดมีผลกระทบต่อทรัพยากรดินเฉพาะพื้นที่บ่อรับ-บ่อส่ง)

เมื่อประเมินการชะล้ างพังทลายของดินจากพื้ นที่ก่อสร้างทั้ งหมดสามารถ
คาดการณ์ปริมาณการชะล้างได้ดังนี้

สภาพปัจจุบัน มีการชะล้างพังทลายของดิน เท่ากับ 0.38 ตันต่อปี หรือ
เฉลี่ย 0.44 ตันต่อไร่ตอ่ ปี

การวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีการชะล้างพังทลายของดินรวม
ทั้งหมดเท่ากับ 0.53 + 0.02 = 0.55 ตันต่อปี หรือเฉลี่ย 0.48 ตันต่อไร่ตอ่ ปี
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการชะล้างของดินที่ระดับยอมให้มีได้ หรือ 2 ตันต่อ
ไร่ ต่อปี พบว่า ปริม าณการชะล้ างจากกิจกรรมของโครงการฯ มีค่าน้อ ยกว่า ดั งนั้น จึงประเมิน ได้ว่า
จะมีผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ ต่อการสูญเสียดินอยู่ในระดับต่า (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
(2) ระยะดาเนินการ
กิจกรรมโครงการฯ ในระยะดาเนินการจะมีการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อที่ฝังอยู่ใต้ดิน
ไม่ มี กิ จ กรรมรบกวนทรั พ ยากรดิ น บริ เวณพื้ น ที่ แ นวท่ อ ส่ งก๊ าซธรรมชาติ ข องโครงการฯ ผลกระทบ
ต่อทรัพยากรดินในระยะดาเนินการจึงไม่เกิดขึ้น (ไม่มีผลกระทบ = 0)
4.1.3

คุณภาพอากาศ
(1) ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมหลักในการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ในระยะก่อสร้าง ได้แก่
การปรับเตรียมพื้นที่ การขุดร่องหรือการขุดเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่ง และการกลบท่อ อาจทา
ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขุดเปิ ดหน้าดิน รวมทั้งมลสารจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของ
ยานพาหนะ และเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อแหล่ง
รับ ผลกระทบที่อยู่ ใกล้ เคียงพื้ น ที่ก่อสร้างวางท่ อส่ งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) ก๊ าซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิ น 10 ไมครอน (PM-10) และ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สาหรับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จากการใช้เครื่องจักร/เครื่องยนต์ดีเซลในกิจกรรม
ก่อสร้างถือว่ามีอัตราการระบายน้อยมาก เนื่องจากตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดลักษณะ
และคุ ณ ภาพของน้ ามั น ดี เซล พ.ศ. 2563 ได้ ก าหนดค่ าก ามะถั น ในน้ ามั น ดี เซลให้ มี ค่ าไม่ สู งกว่า 50
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.005 โดยน้ าหนั ก หรื อ 50 ส่ ว นในล้ า นส่ ว น (ppm) ดั ง นั้ น
การศึกษาผลกระทบในครั้งนี้จึงไม่ได้มีการประเมินผลกระทบจากการระบายมลสารในรูปของก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2)
จากการคาดการณ์ ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างโดยใช้
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ในการทานายความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ มีรายละเอียด
ดังนี้
(1.1) แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาเลือกใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ AERMOD Version 10.0.0 หรือ
Model 18081, US.EPA (เวอร์ชั่นล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ในการทานายค่าความเข้มข้น
ของมลสาร ซึ่งเป็นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้คาดการณ์การแพร่กระจายของมลสารทางด้านอากาศ
ที่พัฒนาโดย U.S. EPA มีการทานายความเข้มข้นของมลสารในบรรยากาศแบบ Real Time โดยใช้ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยารายชั่วโมง โดยใช้ทฤษฎีของ “ชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดกับผิวโลก” (Planetary Boundary
Layer) ที่มีช่วงตั้งแต่ป ระมาณ 100 เมตร ในตอนกลางคืน และอาจถึง 1-2 กิโลเมตรในตอนกลางวัน
โดยแบ่งออกเป็น
- Convective Boundary Layer (CBL) หมายถึง ชั้นที่อากาศเกิดการเคลื่อนที่
ของมวลอากาศเนื่องมาจากการพาความร้อน (Sensible Heat Flux ; H)
- Stable Boundary Layer (SBL) หมายถึ ง ชั้ น บรรยากาศที่ ไม่ ได้ รั บ อิ ท ธิพ ล
จากการพาความร้อน โดยจะได้รับเฉพาะผลจากแรงเสียดทานจากผิวโลก
โดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD เป็น Steady-State Plume Model
โดยใน SBL จะสมมติว่ามีการแพร่กระจายความเข้มข้นเป็นแบบ Gaussian ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ
และในส่ ว น CBL มี ก ารแพร่ กระจายความเข้ม ข้น เป็ น แบบ Gaussian ในแนวราบ แต่ในแนวดิ่งจะมี
การแพร่กระจายแบบ Bi-Gaussian Probability Density Function
(1.2) การจัดเตรียมข้อมูลหลักสาหรับนาเข้าแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ได้จัดเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 3 ปีล่าสุด พ.ศ. 2561-2563 ของสถานีตรวจวัด
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาที่ อ ยู่ ใ กล้ พื้ น ที่ ศึ ก ษาและมี ลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ใกล้ เ คี ย งกั บ โครงการ ฯ
มากที่สุ ด โดยข้ อมูลอุตุนิ ยมวิท ยาที่น ามาประมวลผล ประกอบด้วย ข้อมูล อุตุนิยมวิทยาระดับผิ วพื้ น
(Surface Meteorological Data) ข้ อ มู ล อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย าชั้ น บ น (Upper Meteorological Data)
ข้อมูลลักษณะพื้นผิว (Surface Data) และข้อมูลความสูงภูมิประเทศ (Terrain Data) บริเวณพื้นที่ศึกษา
สาหรับเป็นฐานข้อมูลป้อนเข้าสู่แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (Surface Meteorological Data)
โดยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับพื้นผิวที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศในครั้งนี้จะใช้จากสถานีตรวจวัดอากาศ จานวน 2 สถานี คือ
- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31t) ตั้งอยู่ที่ตาบล
ห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ละติจูดที่ 12° 44' 6.40" เหนือ และลองจิจูดที่ 101° 8' 8.22"
ตะวันออก) ห่างจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่ใกล้ที่สุดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ประมาณ
9.3 กิโลเมตร สาหรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่นามาประมวลผล เป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายชั่วโมง ได้แก่
ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Direction) อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry Bulb Temperature)
และความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) สาหรับผังลมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์วิจัยพืชไร่
ระยอง (31t) ของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561-2563 แสดงดังรูปที่ 4.1-1
- สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง สกษ. (รหัสสถานี 48479) ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ตั้งอยู่ที่ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง (ละติจูดที่ 12° 44' 0.0" เหนือ และลองจิจูดที่ 101° 8'
0.0" ตะวั นออก) ห่ างจากแนวท่ อส่ งก๊ าซฯ ของโครงการฯ ที่ ใกล้ ที่ สุ ดไปทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้ (SW)
ประมาณ 9.6 กิโลเมตร สาหรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่นามาประมวลผล ได้แก่ ปริมาณเมฆปกคลุม (Cloud
Cover) และความสูงของชั้นเมฆ (Ceiling Height) ซึ่งเป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยาราย 3 ชั่วโมง ดังนั้น ข้อมูล
จะถูกจัดให้อยู่ในรูปของข้อมูลรายชั่วโมง โดยใช้วิธีการตามที่ระบุในคู่มือการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ก่อนที่จะนาเข้าสู่โปรแกรม AERMET

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชั้นบน (Upper Air Meteorological Data)
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาชั้นบนของกรมอุตุนิยมวิทยา มีจานวน
5 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงใหม่ สถานีอุบลราชธานี สถานีกรุงเทพ (บางนา) สถานีสนามบินภูเก็ต และ
สถานีสงขลา โดยสถานีที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการฯ มากที่สุด คือ สถานีกรุงเทพ (บางนา) (รหัสสถานี 48453)
ซึ่งอยู่ ที่ ละติ จู ดที่ 13º 39' 59.0" เหนื อ และลองจิ จูดที่ 100º 36' 22.0" ตะวัน ออก ในคาบ 3 ปี ล่ าสุ ด
(พ.ศ. 2561-2563) สาหรับข้อมูลบรรยากาศชั้นบนเป็นข้อมูลการตรวจวัดที่ระดับความดันมาตรฐานต่างๆ
ตั้งแต่ประมาณ 100 เมตร จากพื้นจนถึงระดับความสูงประมาณ 20 กิโลเมตร ทั้งนี้ ข้อมูลที่จาเป็นส าหรับ
แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ AERMET จะต้ องมี ระดั บความสู ง 3,000 เมตร โดยต้ องน ามาจั ดเรียงข้อมู ล
อุตุนิ ยมวิทยาขั้นสูงแบบ FSL (FSL Radiosonde Database) ประกอบด้วย ตาแหน่งสถานี ข้อมูลความดัน
ความสูง อุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2561-2563

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2564

รูปที่ 4.1-1 : ผังลมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31t) จังหวัดระยอง
ของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561-2563
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ข้อมูลลักษณะพื้นผิว (Surface Data)
เป็ น ข้ อ มู ล แปรผั น ตามลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ได้ แ ก่ ค่ า Surface
Roughness Length ค่า Bowen Ratio และค่า Albedo ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดินของกรมพัฒ นาที่ดินปีล่าสุด (พ.ศ. 2563) ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดระยอง โดยกาหนดตาแหน่ง
ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31t) เป็นจุดศูนย์กลาง และทาการหาค่าตัวแปร
ทั้ง 3 ชนิด ใน 2 ช่วงเวลา คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุล าคม (ช่วงฤดูฝน ; Wet Season) และเดือน
พฤศจิกายน-เมษายน (ช่วงฤดูแล้ง ; Dry Season) การหาค่าตัวแปรดังกล่าวดาเนินการโดยประยุกต์ใช้
โปรแกรม QGIS ในการแปลงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดระยอง และแปลงรหัสประเภทการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ของกรมพั ฒ นาที่ดิ น เป็ น ประเภทการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ของ USGS NLCD 2001-2016
(National Land Cover Database 2016) ซึ่งมีจานวน 20 ประเภท (รายละเอียดดัง ภาคผนวก 4ก)
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล น าเข้ า ส าหรั บ การค านวณ ค่ า Surface Roughness Length, Bowen Ratio และ
ค่า Albedo โดยใช้ โปรแกรม AERSURFACE (รายละเอี ย ดดั ง ภาคผนวก 4ข) ตามวิธีที่ กาหนดไว้ใน
U.S.EPA AERSURFACE User’s Guide (Revised 01/16/2013) โดยการคานวณค่า Surface Roughness
Length ใช้ ค่าเฉลี่ ย เรขาคณิ ตแบบถ่ว งน้ าหนั ก (Weighted Geometric Mean) ด้ ว ยระยะทางผกผั น
ในรัศมี 3 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 8 ส่วน ส่วนค่า Bowen Ratio ใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตแบบไม่ถ่วงน้าหนัก
(Unweighted Geometric Mean) แ ล ะค่ า Albedo ใช้ ค่ าเฉ ลี่ ยเล ข ค ณิ ต แ บ บ ไม่ ถ่ วงน้ าห นั ก
(Unweighted Arithmetic Mean) ภายในพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์วิจัยพืชไร่
ระยอง (31t) ในรัศมี 3 กิโลเมตร และพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร ที่ได้จากโปรแกรม AERSURFACE
แสดงดังรูปที่ 4.1-2

ข้อมูลสภาพภูมิประเทศและระดับความสูงของพื้นดินในพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลสภาพภูมิประเทศและระดับความสูงของพื้นดินในพื้นที่ศึกษาใช้ข้อมูล
จาก Seamless Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) ระดั บ ความละเอี ย ดที่ 90 เมตร ×
90 เมตร สาหรับนาเข้าแบบจาลอง AERMAP
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-2 : สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีตรวจวัดอากาศศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31t)
รัศมี 3 กิโลเมตร และพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2) การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(2.1) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ในการประเมิ น ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของโครงการฯ
ได้กาหนดพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ โดยกาหนด
ความละเอียดของกริดเท่ากั บ 100 เมตร (จานวน Receptor ในพื้นที่ศึกษา รวม 564 จุด ) ซึ่งขอบเขต
การศึกษาดังกล่าว ครอบคลุมกลุ่มผู้รับผลกระทบในระยะประชิดซึ่งมีจานวน 15 หลัง ดังตารางที่ 4.1-3
ตารางที่ 4.1-3
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบในระยะประชิด จานวน 15 หลัง
พิกัด UTM

ลาดับ

KP
โดยประมาณ

พื้นที่อ่อนไหว / พื้นที่เสี่ยง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

KP 0+480
KP 0+725
KP 0+850
KP 0+855
KP 0+885
KP 0+920
KP 1+080
KP 1+125
KP 1+138
KP 1+153
KP 1+172
KP 1+190
KP 1+205
KP 1+215
KP 1+239

บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8

E

N

739266
739109
739029
738997
738969
738953
738796
738731
738745
738715
738698
738681
738666
738651
738634

1414980
1415102
1415109
1415082
1415068
1415055
1415085
1415108
1415100
1415113
1415118
1415124
1415131
1415140
1415146

ระยะห่างจาก
แนวท่อ
โดยประมาณ (ม.)
25
25
25
27
28
22
27
20
20
20
20
24
22
20
20

ทิศทางจาก
แนวท่อ
ตะวันออก
ตะวันตกเฉียงใต้
ตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกเฉียงใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้

นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มเติมจุดรับผลกระทบด้านมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่
อ่ อ นไหวต่ อ ผลกระทบ (Sensitive Receptor) เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาแนวโน้ ม ของมลสาร
ทางอากาศจากโครงการฯ ที่อาจจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ
พื้นที่ศึกษา โดยตาแหน่งชุมชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (รูปที่ 4.1-3) จานวน
2 แห่ง ที่ใช้เป็นตัวแทน ได้แก่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
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สัญลักษณ์
การวางท่อด้วยวิธขี ุดเปิด (Open Cut)
การวางท่อด้วยวิธดี ันลอด (Boring)
การวางท่อด้วยวิธเี จาะลอด (HDD)
การวางท่อเหนือพื้นดิน (Above Ground)
ทางน้า
บ้านพักอาศัย หมูท่ ี่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน)
บ้านพักอาศัย หมูท่ ี่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้คลองมาบใหญ่)

รูปที่ 4.1-3 : ตาแหน่งพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนใกล้เคียง
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บ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้คลองมาบใหญ่) เทศบาลตาบล
มาบข่าพั ฒ นา อ าเภอนิ คมพั ฒ นา จั งหวัดระยอง (พิ กั ด UTM (WGS84) 47P 739021 E, 1415102 N)
มีระยะห่างประมาณ 20 เมตร

บ้ านพั กอาศั ย หมู่ ที่ 8 ชุ มชนบ้ านหนองคล้ า (ใกล้ โรงไฟฟ้ าเอ็ กโก โคเจน)
เทศบาลต าบลมาบข่ าพั ฒ นา อ าเภอนิ คมพั ฒ นา จั งหวั ดระยอง (พิ กั ด UTM (WGS84) 47P 738687 E,
1415143 N) มีระยะห่างประมาณ 30 เมตร


(2.2) การใช้ค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศก่อนมีโครงการฯ
ค่าการตรวจวัดคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศก่อนมีโครงการฯ จะนาไปรวมกับ
ค่าความเข้มข้นของมลสารในบรรยากาศจากกิจกรรมของโครงการฯ ที่ได้จากการประเมินผลกระทบ
ด้านคุณภาพอากาศโดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ค่าสูงสุดของผลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัด
เดียวกับพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนใกล้เคียงที่กาหนดเป็นจุดสังเกต ได้แก่ บริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8
ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน) เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง ดาเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และในกรณีที่ไม่มีผลการตรวจวัด
บริ เวณดั ง กล่ า ว จะใช้ ข้ อ มู ล การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศในปั จ จุ บั น (Existing Data)
จากสถานี ที่ ตั้ งอยู่ ใกล้ เคีย งพื้ น ที่ อ่อ นไหวและชุม ชนใกล้ เคี ยงมากที่ สุ ด สามารถสรุป ผลการตรวจวั ด
คุ ณ ภาพอากาศในปั จ จุ บั น ที่ ใ ช้ เป็ น ตั ว แทนในการประเมิ น ผลกระทบด้ า นคุ ณ ภาพอากาศ ได้ ดั ง
ตารางที่ 4.1-4
(3) การประเมินผลกระทบจากการก่อสร้าง
กิจกรรมก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ มีความยาวท่อทั้งหมด 1,362
เมตร โดยเป็นท่อที่อยู่บนดิน 60 เมตร และเป็นท่อที่อยู่ใต้ดินประมาณ 1,302 เมตร โดยวิธีการก่อสร้าง
วางท่อใต้ดินมีวิธีการก่อสร้าง 3 วิธี ได้แก่
1) การก่อสร้างด้วยวิธีการขุดเปิด (Open Cut) มีระยะทางประมาณ 1,181 เมตร
2) การก่อสร้างด้วยวิธีการดันลอด (Boring) มีระยะทางประมาณ
23
เมตร
3) การก่อสร้างด้วยวิธีการเจาะลอด (HDD) มีระยะทางประมาณ
98
เมตร
การประเมิ น ผลกระทบด้ า นคุ ณ ภาพอากาศจากกิ จ กรรมก่ อ สร้ า ง ท าการประเมิ น
ผลกระทบบริเวณที่ พื้ น ที่ อ่อ นไหวและชุ มชนที่ อ ยู่ใกล้ เคี ยงกั บ แนวท่ อในแต่ ล ะวิธีก ารก่ อสร้าง โดยมี
รายละเอียดการประเมินผลกระทบในแต่ละกิจกรรมดังนี้
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ตารางที่ 4.1-4
ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เมื่อวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานีตรวจวัด

พารามิเตอร์

บ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8
ชุมชนบ้านหนองคล้า
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง

NO2 เฉลี่ย 1 ชม.
TSP เฉลีย่ 8 ชม. 7/
TSP เฉลีย่ 24 ชม.
PM-10 เฉลี่ย 24 ชม.
PM-2.5 เฉลี่ย 24 ชม.
CO เฉลี่ย 1 ชม.6/
CO เฉลี่ย 8 ชม.7/

หมายเหตุ :

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

ความเข้มข้นของมลสาร
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
22.39
59.06
49.00
27.00
17.00
4,420.45
3,104.14

ค่ามาตรฐาน
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
320 1/
15,000 2/
330 3/
120 3/
50 4/
34,200 5/
10,260 5/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
OSHA Standard, Part title: Safety and health regulations for construction, Subpart title:
Occupational health and environmental controls, Standard number 1926.55 App A
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ค่าสูงสุดการตรวจวัด CO เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์วจิ ัยพืชไร่ระยอง (31t)
ของกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งอยู่ห่างจากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ประมาณ 9.3 กิโลเมตร
คานวณโดยใช้สมการ C1/C2 = (t2/t1) n (อ้างอิงจากคู่มือ Air Pollution : Original and Control, 2nd Edition,
Harper Collins Publisher (1981)
เมื่อ C1 และ C2
=
ค่าความเข้มข้นที่เวลา t1 และ t2 ตามลาดับ
n
=
ค่าคงที่เท่ากับ 0.17-0.20 (กาหนด n เท่ากับ 0.2)
t1 และ t2
=
ช่วงเวลาใดๆ (นาที)
TSP เฉลี่ย 8 ชั่วโมง คานวณจากค่าความเข้มข้น TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
CO เฉลี่ย 8 ชัว่ โมง คานวณจากค่าความเข้มข้น CO เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
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(3.1) การประเมินฝุ่นละอองจากกิจกรรมการขุดเปิดหน้าดิน (Open Cut)
แหล่งกาเนิดและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
การประเมิ น ผลกระทบด้ านคุ ณ ภาพอากาศจากกิ จ กรรมก่ อ สร้ างที่ มี ก าร
ขุดเปิดหน้าดิน จะทาการประเมินผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เนื่องจากฝุ่น
ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่กว่า 10-20 ไมครอน โดยปริมาณฝุ่นละอองจากพื้นที่
ก่อสร้างที่ระบายออกสู่บรรยากาศจะขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรม องค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน
รวมทั้งสภาพอุตุนิยมวิทยา เช่น ความเร็วและทิศทางลม รวมทั้งระยะเวลาก่อสร้าง โดยค่าตัวคูณมลพิษ
(Emission Factor) ของฝุ่นละอองที่กระจายสู่บรรยากาศจากกิจกรรมก่อสร้างเท่ากับ 1.2 ตันต่อเอเคอร์
ต่อเดือน (อ้างอิงจากเอกสาร AP-42 : Compilation of Air Pollutant Emission Factor ของ U.S.EPA
(1995)) ซึ่งโครงการฯ กาหนดให้มีการทางานในช่วงระยะก่อสร้างโครงการเท่ากับ 30 วันต่อเดือน และ
ทางานวันละ 8 ชั่วโมง ดังนั้น ค่าอัตราการระบายของฝุ่นละอองสู่บรรยากาศในพื้นที่ก่อสร้างจึง เท่ากับ
0.1144 มิลลิกรัมต่อวินาทีต่อตารางเมตร
ส าหรั บ การวางท่ อ แบบขุ ด เปิ ด ของโครงการฯ เป็ น วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งหลั ก
ดั งนั้ น จึ ง พิ จ ารณาช่ ว งที่ มี ก ารขุ ด เปิ ด ใกล้ กั บ พื้ น ที่ อ่ อ นไหวมากที่ สุ ด (รายละเอี ย ดดั ง รู ป ที่ 4.1-3)
ซึ่งการขุดเปิดพื้นที่แบ่งเป็นความกว้างของร่องขุดและไหล่ทาง 2.5 เมตร พื้นที่กองดิน 1 เมตร รวมความ
กว้างของการเปิ ดพื้ นที่เท่ากับ 3.5 เมตร และโครงการฯ จะมีความยาวในการขุดเปิดวันละ 50 เมตร
ดังนั้น พื้นที่ที่ใช้ทั้งหมดคิ ดเป็น 175 ตารางเมตร โดยสามารถคานวณค่าอัตราการระบายฝุ่นละอองรวม
(TSP) ได้ดังตารางที่ 4.1-5 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนาไปใช้ ในการคาดการณ์การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
ที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD)


ตารางที่ 4.1-5
อัตราการระบายฝุ่นละอองรวม (TSP) จากการขุดเปิดหน้าดิน (Open Cut)
แหล่งกาเนิด
ฝุ่นละออง

พื้นที่ก่อสร้าง
(ตารางเมตร)

กิจกรรมก่อสร้าง
วางท่อแบบขุดเปิด
(Open Cut)

175

หมายเหตุ :

1/

อัตราการระบายฝุ่นละออง
กรณีกาหนดมาตรการฉีดพรมน้า
กรณีไม่กาหนดมาตรการป้องกันฯ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1/
mg/s/m2
g/s
mg/s/m2
g/s
0.1144

0.020

0.0572

0.010

กาหนดมาตรการให้มีการฉีดพรมน้า อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ในปริมาณ 0.2 แกลลอนต่อตารางหลา
ต่อ ชั่วโมง หรือ 0.905 ลิตรต่อ ตารางเมตรต่อ ชั่ว โมง) ซึ่งสามารถลดปริมาณฝุ่นได้ 50% (ที่ ม า: Control of Open
Fugitive Dust Sources, U.S.EPA, September 1988)
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ผลการประเมิ น ค่ าความเข้ มข้ น ของฝุ่ น ละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ
จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
สาหรับ การประเมิน ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ
จากกิจกรรมการขุดเปิด แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีไม่มีการกาหนดมาตรการฉีดพรมน้า และกรณี
ที่กาหนดให้มีมาตรการฉีดพรมน้าวันละ 2 ครั้ง โดยดัชนีที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ ได้แก่ ฝุ่นละออง
รวม (TSP) เฉลี่ ย 8 และ 24 ชั่ ว โมง โดยต าแหน่ ง ที่ ป ระเมิ น ผลกระทบ คื อ ต าแหน่ งที่ มี ก ารขุ ด เปิ ด
ใกล้พื้นที่อ่อนไหวมากที่สุดดังนี้
- จุดที่ 1 : KP 0+850 ถึง KP 0+900 อยู่ใกล้บ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชน
บ้ า นหนองคล้ า (ใกล้ ค ลองมาบใหญ่ ) เทศบาลต าบลมาบข่ า พั ฒ นา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีระยะห่างประมาณ 30 เมตร
- จุดที่ 2 : KP 1+150 ถึง KP 1+200 อยู่ใกล้บ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชน
บ้านหนองคล้า (ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน) เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีระยะห่างประมาณ 20 เมตร
ผลจากการประเมิน พบว่า คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทั่วไปและพื้นที่
อ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitive Receptor) ทั้งกรณีไม่มีและมีการกาหนดมาตรการฉีดพรมน้า โดยมีค่า
ฝุ่น ละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง รวมกับ ค่าความเข้มข้น จากการตรวจวัดปัจจุบัน
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 (กรณีค่าเฉลี่ ย 8 ชั่วโมง) และมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป (กรณีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) ดังตารางที่ 4.1-6 และ ตารางที่ 4.1-7 ตามลาดับ โดยตาแหน่งที่มี
ค่าความเข้มข้นของ TSP เกิดขึ้นสูงสุด คือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ดังรูปที่ 4.1-4
ถึง รูปที่ 4.1-7
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ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
ผลการประเมินจากแบบจาลอง AERMOD
ผลรวมจากแบบจาลองและค่าจากการตรวจวัด
ความเข้มข้น
สูงสุดจากการ
กรณีกาหนดมาตรการฉีด
กรณีกาหนดมาตรการฉีดพรมน้าวัน
กรณีก่อนกาหนดมาตรการ
กรณีก่อนกาหนดมาตรการ
รายละเอียด
2/
1/
ตรวจวัด
พรมน้าวันละ 2 ครั้ง
ละ 2 ครั้ง1/
[A]
ร้อยละของ
[B]
ร้อยละของ
[C]
[A + C]
ร้อยละของ
[B + C]
ร้อยละของค่า
ค่ามาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน
มาตรฐาน
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
จุดที่ 1 : กิจกรรมการก่อสร้างแบบขุดเปิดบริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
ค่าความเข้มข้นสูงสุด
420.82
2.81
210.41
1.40
59.06
479.88
3.20
269.47
1.80
พิกัด (UTM) (WGS84)
738991.68E, 1415118.53N
บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
ทิศทางและระยะห่างจากการขุดเปิด
ค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
จุดที่ 2 : กิจกรรมการก่อสร้างแบบขุดเปิดบริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
ค่าความเข้มข้นสูงสุด
269.04
1.79
134.52
0.90
59.06
328.1
2.19
193.58
1.29
พิกัด (UTM) (WGS84)
47P 738648.10 E, 1415168.80 N
บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
ทิศทางและระยะห่างจากการขุดเปิด
ค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
มาตรฐาน
15,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร3/

หมายเหตุ :

1/

2/
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3/

กาหนดมาตรการให้มีการฉีดพรมน้า อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ในปริมาณ 0.2 แกลลอนต่อตารางหลาต่อชั่วโมง หรือ 0.90 5 ลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง) ซึ่งสามารถลดปริมาณฝุ่นได้ 50%
(ที่มา : Control of Open Fugitive Dust Sources, U.S.EPA, September 1988)
คานวณจากค่าความเข้มข้น TSP เฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด จากผลการตรวจวัดบริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน) เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ดาเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยใช้สมการ C1/C2 = (t2/t1)n (อ้างอิงจากคู่มือ Air Pollution: Original and Control, 2nd Edition, Harper Collins Publisher (1981)
เมือ่ C1 และ C2 = ค่าความเข้มข้นที่เวลา t1 และ t2 ตามลาดับ
n = ค่าคงที่เท่ากับ 0.17-0.20 (กาหนด n เท่ากับ 0.2)
t1 และ t2 = ช่วงเวลาใดๆ (นาที)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.1-6
ผลการประเมินฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จากกิจกรรมการก่อสร้างแบบขุดเปิด (Open Cut)
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ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมทั้งหมด (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ผลการประเมินจากแบบจาลอง AERMOD
ผลรวมจากแบบจาลองและค่าจากการตรวจวัด
ความเข้มข้น
สูงสุดจากการ
กรณีกาหนดมาตรการ
กรณีกาหนดมาตรการ
กรณีก่อนกาหนดมาตรการ
กรณีก่อนกาหนดมาตรการ
รายละเอียด
2/
1/
ตรวจวัด
ฉีดพรมน้าวันละ 2 ครั้ง
ฉีดพรมน้าวันละ 2 ครั้ง 1/
[A]
ร้อยละของ
[B]
ร้อยละของ
[C]
[A + C]
ร้อยละของ
[B + C]
ร้อยละของ
ค่ามาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
จุดที่ 1 : กิจกรรมการก่อสร้างแบบขุดเปิดบริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
- ค่าความเข้มข้นสูงสุด
140.28
42.51
70.14
21.25
49.00
189.28
57.36
119.14
36.10
- พิกัด (UTM) (WGS84)
47P 738991.68 E, 1415118.53 N
- บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
- ทิศทางและระยะห่างจากการขุดเปิด
ค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
- ค่าความเข้มข้นที่จุดสังเกต
บริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชน
44.16
13.38
22.08
6.69
49.00
93.16
28.23
71.08
21.54
บ้านหนองคล้า (ใกล้คลองมาบใหญ่)
- ทิศทางและระยะห่างจากการขุดเปิด
30 เมตร / ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
จุดที่ 2 : กิจกรรมการก่อสร้างแบบขุดเปิดบริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
- ค่าความเข้มข้นสูงสุด
89.68
27.18
44.84
13.59
49.00
138.68
42.02
93.84
28.44
- พิกัด (UTM) (WGS84)
47P 738648.10 E, 1415168.80 N
- บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
- ทิศทางและระยะห่างจากการขุดเปิด
ค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.1-7
ผลการประเมินฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการก่อสร้างแบบขุดเปิด (Open Cut)

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมทั้งหมด (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ผลการประเมินจากแบบจาลอง AERMOD
ผลรวมจากแบบจาลองและค่าจากการตรวจวัด
ความเข้มข้น
สูงสุดจากการ
กรณีกาหนดมาตรการ
กรณีกาหนดมาตรการ
กรณีก่อนกาหนดมาตรการ
กรณีก่อนกาหนดมาตรการ
รายละเอียด
2/
1/
ตรวจวัด
ฉีดพรมน้าวันละ 2 ครั้ง
ฉีดพรมน้าวันละ 2 ครั้ง 1/
[A]
ร้อยละของ
[B]
ร้อยละของ
[C]
[A + C]
ร้อยละของ
[B + C]
ร้อยละของ
ค่ามาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน
ค่ามาตรฐาน
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)
จุดที่ 2 : กิจกรรมการก่อสร้างแบบขุดเปิดบริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200 (ต่อ)
- ค่าความเข้มข้นที่จุดสังเกต
บริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชน
55.60
16.85
27.8
8.42
49.00
104.60
31.70
76.80
23.27
บ้านหนองคล้า (ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน)
- ทิศทางและระยะห่างจากการขุดเปิด
20 เมตร / ทางทิศใต้ (S)
บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
มาตรฐาน
330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร3/
หมายเหตุ :

1/ กาหนดมาตรการให้มีการฉีดพรมน้า

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ในปริมาณ 0.2 แกลลอนต่อตารางหลาต่อชั่วโมง หรือ 0.905 ลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง)
ซึ่งสามารถลดปริมาณฝุ่นได้ 50% (ที่มา: Control of Open Fugitive Dust Sources, U.S.EPA, September 1988)
2/ ค่าสูงสุดจากผลการตรวจวัดบริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน) เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ดาเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)

ตารางที่ 4.1-7
ผลการประเมินฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการก่อสร้างแบบขุดเปิด (Open Cut) (ต่อ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-4 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) บริเวณ KP0+850 ถึง KP0+900
(กรณีกาหนดมาตรการฉีดพรมน้า)
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-5 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) บริเวณ KP1+150 ถึง KP1+200
(กรณีกาหนดมาตรการฉีดพรมน้า)
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-6 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) บริเวณ KP0+850 ถึง KP0+900
(กรณีกาหนดมาตรการฉีดพรมน้า)
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-7 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) บริเวณ KP1+150 ถึง KP1+200
(กรณีกาหนดมาตรการฉีดพรมน้า)
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)

หน้า 4-25

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3.2) การประเมินผลกระทบจากการระบายมลสารของเครื่องจักร

แหล่งกาเนิดและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
แหล่ งกาเนิ ดมลสารของเครื่องจักรที่ ใช้ ในการประเมิ นผลกระทบในกิ จกรรม
การก่อสร้างจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลสาร (Emission Factor) ของเครื่องจักร ซึ่งอ้างอิง
ข้อมู ลจาก Off-Road - OFFROAD Model Mobile Source Emission Factors, 2007 ภายใต้ California
Environmental Quality Act (CEQA) ของ South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
โดยค่ าสั มประสิ ทธิ์ ดั งกล่ าวจะแปรผั นตามขนาดก าลั งของเครื่องจักรหรือแรงม้ าที่ มี ขนาดใกล้ เคี ยงกั บ
ขนาดเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการฯ และคานวณเป็นค่าอัตราการระบายมลสารในหน่วยกรัมต่อวินาที (g/s)
สาหรับนาเข้าในแบบจาลอง AERMOD รายละเอียดของอัตราการระบายมลสารในแต่ละวิธีการก่อสร้างแสดง
ดังตารางที่ 4.1-8 สาหรับอัตราการระบายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ได้กาหนด
สมมติฐานของค่าสัดส่วนอัตราการระบายฝุ่นชนิด PM-2.5/PM-10 ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบให้มีค่า
เท่ ากั บ 1 (ประเมิ น ในกรณี เลวร้ า ยที่ สุ ด ) ซึ่ งอ้ างอิ งตามผลการศึ ก ษาของโครงการ “The Study of
Sources of PM-2.5and Precursors of Secondary PM-2.5 in Bangkok Metropolitan Region”
ที่ศึกษาโดยกรมควบคุมมลพิษและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology ; AIT)
(มกราคม 2563) และข้ อ มู ล การศึ ก ษาการกระจายตั ว ตามขนาดของฝุ่ น ละอองที่ ร ะบายจาก
เครื่องยนต์ดีเซล (Size distribution data of particulate matter emissions from diesel engines) 1
ที่กาหนด ค่าอัตราการระบายของฝุ่น PM-2.5 เป็นร้อยละ 97 ของ PM-10
การประเมินผลกระทบจากการระบายมลสารของเครื่องจักรจะพิจารณาแยก
ตามแต่ ละกิ จ กรรมที่ ใช้ การก่ อสร้ าง เนื่ องจากการก่ อสร้ างในแต่ ล ะวิ ธี จะมี ขั้ นตอน และกระบวนการ
ดาเนินการที่แตกต่างกันและไม่ได้มีการดาเนินการพร้อมกัน ดังนั้น ในการประเมินผลกระทบจะพิจารณา
ระยะเวลาที่ใช้ในกิจกรรมการขุดเปิ ด (Open Cut) แบบต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง และกาหนดการระบายมลสาร
จากแหล่งกาเนิดเป็นชนิดเคลื่อนที่หรือแบบเส้น (Line Source) โดยข้อมูลแหล่งกาเนิดมลสารสาหรับนาเข้า
ในแบบจ าลอง AERMOD ได้ แก่ ความกว้ างและความสู งของแหล่ งก าเนิ ด โดยอ้ างอิ งขนาดของรถขุ ด
(Backhoe) ส าหรั บขุ ดเปิ ดแนวท่ อ มี ความกว้ าง 2.8 เมตร และความสู ง 2.95 เมตร (ที่ ม า : 320D GC
Series 2 Specifications, http:/ / s7d2.scene7.com/ is/ content/ Caterpillar/ C839128) แ ล ะ
ใช้ ความยาวตลอดแนวท่ อส าหรั บ การขุดเปิ ด 50 เมตรต่อวัน ส าหรับกิ จกรรมการก่ อสร้างแบบดันลอด
(Boring) และกิจกรรมการก่อสร้างแบบเจาะลอด (HDD) จะใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ในการประเมิน
และกาหนดการระบายมลสารจากแหล่งกาเนิดเป็นชนิดไม่เคลื่อนที่หรือแบบจุด (Point Source) โดยข้อมูล
แหล่งกาเนิดมลสารสาหรับน าเข้าในแบบจาลอง AERMOD ได้แก่ ความสูงของจุดระบายมลสาร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของปล่องระบาย อุณหภูมิ และอัตราการไหลของอากาศ มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-9
1 Cantrell,

Bruce. “Recommended Revision of the Fraction of Diesel Particulate Emissions Mass Less Than 2.5 Microns
in Size,” Memorandum to Docket A-2001-28, Document IV-B-21, October 17, 2003.
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แหล่งกาเนิดมลพิษ / ชนิดเครื่องจักร 2/
1. ขุดเปิด (Open Cut)
- รถขุด (Backhoe)
ยี่ห้อ/รุ่น CAT 320D GC
2. ดันลอด (Boring)
- Auger Boring Machine, 2,500 RPM
- เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator Set)
ยี่ห้อ/รุ่น Baifa Power, 160 kW/200 kVA
3. เจาะลอด (HDD)
- เครื่องจักรเจาะลอด (HDD Rig)
ยี่ห้อ/รุ่น HDD Rig DD440T
- เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator Set)
ยี่ห้อ/รุ่น Baifa Power, 160 kW/200 kVA
- เครื่องปั๊มโคลน (HDD Mud Pump)
ยี่ห้อ/รุ่น Volvo Penta
ที่มา :

1/
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2/

ค่าสัมประสิทธิก์ ารระบายมลสาร
(Emission Factors)
(ปอนด์ต่อชั่วโมง) 1/
CO
NOX
PM

กาลัง
เครื่องจักร
(hp)

จานวน
(คัน)

142

1

0.3748

0.6979

200

1

0.3532

215

1

540

อัตราการระบาย (Emission Rate)
(กรัมต่อวินาที)
CO

NOX

PM

0.0635

0.0472

0.0879

0.0080

1.6315

0.0426

0.0445

0.2056

0.0054

0.5974

2.3843

0.0737

0.0753

0.3004

0.0093

1

0.5678

2.2334

0.0659

0.0715

0.2814

0.0083

215

1

0.5974

2.3843

0.0737

0.0753

0.3004

0.0093

600

1

1.2024

3.5991

0.1149

0.1515

0.4535

0.0145

Off-Road - OFFROAD Model Mobile Source Emission Factors (2007), South Coast Air Quality Mamagement District (SCAQMD), http://www.aqmd.gov
อ้างอิงรุ่นเครื่องจักรและขนาดเครื่องจักรจากเอกสาร การศึกษาและจัดทาข้อมูลระดับเสียงในระยะก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ, บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), มกราคม พ.ศ. 2558

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.1-8
อัตราการระบายมลสารจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อใต้ดินด้วยวิธีขุดเปิด ดันลอด และเจาะลอด

เครื่องจักร

1/

1. กิจกรรมการดันลอด (Boring)
- Auger Boring Machine Engine :
Caterpillar, 2500 RPM
- Generator Set
รุ่นเครื่องจักร : Baifa Power, 200 kVA
2. กิจกรรมการเจาะลอด (HDD)
- HDD Rig
รุ่นเครื่องจักร : DD440T Engine: Cummins
- Generator Set
รุ่นเครื่องจักร : Baifa Power, 200 kVA
- HDD Mud Pump
รุ่นเครื่องจักร : Volvo Penta Engine : Volvo

ขนาดกาลังเครื่องจักร 1/
(hp)

ความสูงของ
จุดระบายมลสาร
(เมตร)

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของปล่องระบาย
(เมตร)

อุณหภูมิปลายปล่อง
(F)

อัตราการไหลของอากาศ
บริเวณปลายปล่อง
(CFM)

200

2.0

0.152

8562/

1,5112/

215

2.0

0.152

1,000.43/

1,195.43/

540

2.0

0.152

9002/

1,8132/

215

2.0

0.152

1,000.43/

1,195.43/

600

2.0

0.178

9002/

2,0152/

หมายเหตุ : กิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) มีการกาหนดการระบายมลสารจากแหล่งกาเนิดเป็น ชนิดเคลื่อนที่หรือแบบเส้น (Line Source) จึงไม่ต้องใช้ข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลาง อุณหภูมิปลายปล่อง
และอัตราการไหลของอากาศในการนาเข้าแบบจาลองฯ
1/ อ้างอิงรุ่นเครื่องจักรและขนาดเครื่องจักรจากเอกสาร การศึกษาและจัดทาข้อมูลระดับเสียงในระยะก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ , บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), มกราคม พ.ศ. 2558
ที่มา :
2/ Engine Exhaust Temperature & Flow Guide, www.donaldsonexhaust.com
3/ Generator Specifications, http://www.baifapower.com/products/10KVA-200KVA.html

หน้า 4-28

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.1-9
ข้อมูลแหล่งกาเนิดมลสารชนิดอยู่กับที่ (Point Source) จากกิจกรรมการดันลอด (Boring) และเจาะลอดท่อ (HDD) สาหรับนาเข้าในแบบจาลอง AERMOD

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

กรณีศึกษาผลกระทบจากการระบายมลสารของเครื่องจักร
ส าหรั บ กรณี ศึ กษาของการประเมิ นผลกระทบจากการระบายมลสารของ
เครื่องจักรของโครงการฯ จะพิจารณาจากกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละกิจรรมที่อยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่
อ่อนไหวที่อยู่ใกล้กับโครงการฯ มากที่สุด และแบ่งออกเป็น 2 กรณีศึกษา ดังนี้
กรณี ที่ 1 : ผลกระทบจากโครงการฯ บริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชน
บ้านหนองคล้า (ใกล้คลองมาบใหญ่)
- กรณีวางท่อแบบขุดเปิด (Open cut) บริเวณ KP 0+850 ถึง KP0 +900
- กรณีวางท่อแบบเจาะลอด (HDD) บริเวณบ่อส่ง KP 0+695
กรณี ที่ 2 : ผลกระทบจากโครงการฯ บริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชน
บ้านหนองคล้า (ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน)
- กรณีวางท่อแบบขุดเปิด (Open cut) บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
- กรณีวางท่อแบบดันลอด (Boring) บริเวณบ่อส่ง KP 1+238


การประเมินความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการก่อสร้างของโครงการฯ
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ก๊ า ซออกไซด์ ข องไนโตรเจน (NOX) ประกอบด้ ว ย ก๊ า ซไนตริ ก ออกไซด์ (NO) และ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 95 ของการระบาย NOX จะเป็น NO
โดย NO จะสามารถเปลี่ ย นเป็ น NO2 ซึ่ ง เป็ น มลสารที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพได้ จ าก
สองกระบวนการหลัก คือ การทาปฏิกิริยาของ NO กับก๊าซโอโซน (O3) และการทาปฏิกิริยาของ NO
กับแสง (Photochemical Reaction) และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
การประเมินผลกระทบของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในบรรยากาศ
ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างของโครงการฯ จะทาการ
ประเมิ น จากค่ าความเข้ ม ข้ น ของก๊ าซออกไซด์ ข องไนโตรเจน (NOX) ที่ ได้ จ ากแบบจ าลอง AERMOD
โดยน าไปคูณ ด้ว ยค่าสั ดส่ วนของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ต่อก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO2/NOX
Ratio) ที่ ร ะยะห่ า งต่ า งๆ จากแหล่ ง ก าเนิ ด บริ เ วณท้ า ยลม (Downwind Distance) ซึ่ ง มี ห ลั ก การ
สมมติฐานเบื้องต้นว่าร้อยละ 5 ของ NOX จะเป็น NO2 และที่ระยะทาง 5,000 เมตร ด้านท้ายลม NO
ที่ถูกแพร่กระจายจากแหล่งกาเนิดจะเปลี่ยนเป็น NO2 ทั้งหมด (อ้างอิงจากเอกสาร Final Localized
Significance Threshold Methodology (Revised July 2008) ข อ ง South Coast Air Quality
Mamagement District ; SCAQMD) รายละเอียดดังรูปที่ 4.1-8 และตารางที่ 4.1-10
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ที่มา : Final Localized Significance Threshold Methodology, Revised July 2008 ของ South Coast Air Quality Mamagement
District (SCAQMD) หน้า 2-8 (ดัดแปลงจาก Arellano, J.V., A.M. Talmon, and P.J.H. Builtjes,1990, A Chemically
Reactive Plume Model for the NO-NO2-O3 System, Atmospheric Environment 24A, 2237-2246)

รูปที่ 4.1-8 : สัดส่วนของ NO2 / NOX ที่ระยะห่างต่างๆ จากแหล่งกาเนิดบริเวณท้ายลม
(Downwind Distance)
ตารางที่ 4.1-10
ค่าสัดส่วนของ NO2 / NOX ที่ระยะห่างต่างๆ จากแหล่งกาเนิดบริเวณท้ายลม (Downwind Distance)
ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดบริเวณท้ายลม
(Downwind Distance) (เมตร)
20
50
70
100
200
500
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

ค่าสัดส่วนของ NO2/NOX
0.053
0.059
0.064
0.074
0.114
0.258
0.467
0.750
0.900
0.978
1

ที่มา : Final Localized Significance Threshold Methodology, Revised July 2008 ของ South Coast Air Quality
Mamagement District (SCAQMD) หน้า 2-8 (ดัดแปลงจาก Arellano, J.V., A.M. Talmon, and P.J.H. Builtjes,1990,
A Chemically Reactive Plume Model for the NO-NO2-O3 System, Atmospheric Environment 24A, 2237-2246)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ผลการประเมินผลกระทบจากการระบายมลสารของเครื่องจักร
ผลการประเมิน ผลกระทบทางด้ านคุณ ภาพอากาศจากการระบายมลสาร
ของเครื่องจักรในระยะก่อสร้างด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD โดยพิจารณาค่าความเข้มข้น
ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 1 และ 8 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทั่วไป และ
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitive Receptor) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศทุกดัชนี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณี ที่ 1 : ผลกระทบบริเวณบ้ านพัก อาศัย หมู่ ที่ 8 ชุมชนบ้ านหนองคล้ า
(ใกล้คลองมาบใหญ่) เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 กรณีวางท่อแบบขุดเปิด (Open Cut) บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
ผลจากการประเมิ น พบว่ า ในระยะก่ อ สร้ า งที่ มี ก ารวางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ
แบบขุ ด เปิ ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เวณพื้ น ที่ ศึ ก ษาทั่ ว ไปและพื้ น ที่ อ่ อ นไหวต่ อ ผลกระทบ (Sensitive
Receptor) ที่ได้จากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ รวมกับค่าจากการตรวจวัดปัจจุบัน ทุกดัชนีมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป โดยมีค่ า ระดับความเข้มข้ นของมลสารต่ างๆ
อยู่ ในช่ วงร้ อยละ 14.41-71.92 ของค่ามาตรฐานดั งตารางที่ 4.1-11 โดยต าแหน่งที่ มีค่ าความเข้มข้ น
ของมลสารสูงสุด คือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ดังรูปที่ 4.1-9 ถึง รูปที่ 4.1-13
 กรณีวางท่อแบบเจาะลอด (HDD) บริเวณบ่อส่ง KP 0+695
ผลจากการประเมิ น พบว่ า ในระยะก่ อ สร้ า งที่ มี ก ารวางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ
แบบเจาะลอด (HDD) คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทั่วไปและพื้นที่ อ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitive
Receptor) ที่ได้จ ากแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์รวมกับ ค่าจากการตรวจวัดปัจจุบันทุกดัช นี มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยมีค่าระดับความเข้มข้นของมลสารต่างๆ อยู่ในช่วง
ร้อยละ 13.60-50.34 ของค่ามาตรฐานดังตารางที่ 4.1-11 โดยตาแหน่งที่มีค่าความเข้มข้นของมลสารสูงสุด
คือ บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า ดังรูปที่ 4.1-14 ถึง รูปที่ 4.1-18


กรณี ที่ 2 : ผลกระทบบริเวณบ้านพั กอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้ า
(ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน) เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 กรณีวางท่อแบบขุดเปิด (Open Cut) บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
ผลจากการประเมิ น พบว่ า ในระยะก่ อ สร้ า งที่ มี ก ารวางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ
แบบขุ ด เปิ ด คุ ณ ภาพอากาศบริ เวณพื้ น ที่ ศึ ก ษาทั่ ว ไปและพื้ น ที่ อ่ อ นไหวต่ อ ผลกระทบ (Sensitive
Receptor) ที่ ได้ จ ากแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ร วมกั บ ค่ า จากการตรวจวั ด ปั จ จุ บั น ทุ ก ดั ช นี มี ค่ า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยมีค่า ระดับความเข้มข้นของมลสารต่างๆ
มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 14.30-64.14 ของค่ามาตรฐานดังตารางที่ 4.1-12 โดยตาแหน่งที่มีค่าความเข้มข้น
ของมลสารสู งสุ ด ที่บ ริ เวณพื้ น ที่ ถนนชุมชนหนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ซึ่งอยู่ใกล้ กั บ
พื้นที่ก่อสร้าง ดังรูปที่ 4.1-19 ถึง รูปที่ 4.1-23
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.1-11
ผลการคาดการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD รวมกับค่าตรวจวัดสูงสุด กรณีที่ 1 (ผลกระทบจากโครงการฯ บริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้คลองมาบใหญ่))
ผลการคาดการณ์คา่ ความเข้มข้นสูงสุดของมลสารทางอากาศ กรณีที่ 1
CO เฉลีย่ 1 ชม.
CO เฉลีย่ 8 ชม.

NO2 เฉลี่ย 1 ชม.
พื้นที่ศึกษา

ค่า NOx
สัดส่วน
ระยะห่างจาก
จากแบบ
NO2/NOx
แหล่งกาเนิด
1/
จาลอง

ค่าจาก
ค่าความ
การ
เข้มข้น
ตรวจวัด
NO2
2/

(มคก/
ลบ.ม.)

(มคก/
ลบ.ม.)

(ม.)

(มคก/
ลบ.ม.)

รวม

ค่าจาก
แบบ
จาลอง

ค่าจากการ
ตรวจวัด 2/

(มคก/ ร้อยละของค่า
ลบ.ม.) มาตรฐานฯ

(มคก/
ลบ.ม.)

(มคก/
ลบ.ม.)

รวม
(มคก/
ลบ.ม.)

ร้อยละ
ของค่า
มาตรฐานฯ

ค่าจาก
แบบ
จาลอง

ค่าจากการ
ตรวจวัด 2/

(มคก/
ลบ.ม.)

(มคก/
ลบ.ม.)

PM-10 เฉลี่ย 24 ชม.

รวม
(มคก/
ลบ.ม.)

ร้อยละ
ของค่า
มาตรฐานฯ

1. กรณีวางท่อแบบขุดเปิด (Open cut) บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
- ค่าความเข้มข้นสูงสุด * 943.44
0
0.053
50.00*
22.4
72.40
22.63
506.60 4,420.45 4,927.05
14.41
335.59
3,104.14 3,439.73
33.53
- พิกัด (UTM) (WGS84)
47P 739041.74 E, 1415151.44 N
47P 739041.74 E, 1415151.44 N
47P 738995.17 E, 1415107.95 N
- บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ
- ทิศทางและระยะห่าง
จากการขุดเปิด (KP
ค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
0+850 ถึง KP 0+900)
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
- พื้นที่อ่อนไหว
บ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8
478.94
20
0.053
25.38 *
22.4
47.78
14.93
257.18 4,420.45 4,677.63
13.68
120.27
3,104.14 3,224.41
31.43
ชุมชนบ้านหนองคล้า
(ใกล้คลองมาบใหญ่)
- ทิศทางและระยะห่างจาก
การขุดเปิด (KP 0+850
30 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
30 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
30 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ถึง KP 0+900)
2. กรณีวางท่อแบบเจาะลอด (HDD) บริเวณบ่อส่ง KP 0+695
- ค่าความเข้มข้นสูงสุด
810.29
42
0.059
47.81* 22.39 70.20
21.94
230.76 4,420.45 4,651.21
13.60
180.16
3,104.14 3,284.30
32.01
- พิกัด (UTM) (WGS84)
47P 739179.68 E, 1415114.65 N
47P 739179.68 E, 1415114.65 N
47P 739179.68 E, 1415114.65 N
- บริเวณ
พื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า
พื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า
พื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า
- ทิศทางและระยะห่าง
จากบ่อส่งของการเจาะ
42 เมตร / ทางทิศตะวันออก (E)
42 เมตร / ทางทิศตะวันออก (E)
42 เมตร / ทางทิศตะวันออก (E)
ลอด (KP 0+695)
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรม
- พื้นที่อ่อนไหว
บ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8
129.60
120
0.114
14.77 * 22.39 37.16
11.61
36.33 4,420.45 4,456.78
13.03
11.85
3,104.14 3,115.99
30.37
ชุมชนบ้านหนองคล้า
(ใกล้คลองมาบใหญ่)
- ทิศทางและระยะห่าง
จากบ่อส่งของการเจาะ
60 เมตร / ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
60 เมตร / ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
60 เมตร / ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ลอด (KP 0+695)
มาตรฐาน
320 3/
34,200 4/
10,260 4/
หมายเหตุ : 1/ สัดส่วน NO2/NOx แปรผกผันตามระยะทางจากแหล่งกาเนิด อ้างอิงจาก Final Localized Significance Threshold Methodology, June 2003 Revised 2008 หน้า 2-8
2/
อ้างอิงค่าสูงสุดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบัน ดังตารางที่ 4.1-4
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
5/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
6/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป
*
เป็นค่าความเข้มข้น NO2 สูงสุดที่ได้จากการคานวณโดยคูณค่าความเข้มข้น NOX ทุกค่าที่ได้จากแบบจาลอง AERMOD ด้วยสัดส่วน NO2/NOX และหาค่าความเข้มข้น NO2 สูงสุด
ที่มา :
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)

ค่าจาก
แบบ
จาลอง

ค่าจากการ
ตรวจวัด 2/

(มคก/
ลบ.ม.)

(มคก/
ลบ.ม.)

18.96

PM-2.5 เฉลีย่ 24 ชม.
ค่าจาก
ค่าจากการ
แบบ
ตรวจวัด 2/
จาลอง

รวม
(มคก/
ลบ.ม.)

ร้อยละ
ของค่า
มาตรฐานฯ

27.00
45.96
38.30
47P 738995.17 E, 1415107.95 N
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ

ค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

(มคก/
ลบ.ม.)

(มคก/
ลบ.ม.)

รวม
(มคก/
ลบ.ม.)

ร้อยละ
ของค่า
มาตรฐานฯ

18.96
17.00
35.96
71.92
47P 738995.17 E, 1415107.95 N
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ
ค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
6.79

27.00

33.79

28.16

30 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
8.17

27.00
35.17
29.31
47P 739179.68 E, 1415114.65 N
พื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า

0.44

6.79

17.00

23.79

47.59

30 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
8.17

17.00
25.17
50.34
47P 739179.68 E, 1415114.65 N
พื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า

42 เมตร / ทางทิศตะวันออก (E)

42 เมตร / ทางทิศตะวันออก (E)

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่เกษตรกรรม

27.00

27.44

22.87

0.44

17.00

17.44

34.88

60 เมตร / ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)

60 เมตร / ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)

120 5/

50 6/
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-9 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-10 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-11: เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-12 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-13 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-14 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากกิจกรรมการเจาะลอด (HDD)
บริเวณบ่อส่ง KP 0+695
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-15 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากกิจกรรมการเจาะลอด (HDD)
บริเวณบ่อส่ง KP 0+695
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-16 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จากกิจกรรมการเจาะลอด (HDD)
บริเวณบ่อส่ง KP 0+695
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-17 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการเจาะลอด (HDD)
บริเวณบ่อส่ง KP 0+695
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-18 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการเจาะลอด (HDD)
บริเวณบ่อส่ง KP 0+695
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.1-12
ผลการคาดการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD รวมกับค่าตรวจวัดสูงสุด กรณีที่ 2 (ผลกระทบจากโครงการฯ บริเวณบริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน))

พื้นที่ศึกษา

ค่า NOx
ระยะห่างจาก
จาก
แหล่งกาเนิด
แบบจาลอง
(มคก/
ลบ.ม.)

NO2 เฉลี่ย 1 ชม.
สัดส่วน ค่าความ
ค่าจากการ
NO2/
เข้มข้น
ตรวจวัด2/
NOx1/
NO2

(ม.)

(มคก/
ลบ.ม.)

(มคก/
ลบ.ม.)

รวม
(มคก/
ลบ.ม.)

ร้อยละ
ของค่า
มาตรฐานฯ

ค่าจาก
แบบ
จาลอง
(มคก/
ลบ.ม.)

ผลการคาดการณ์คา่ ความเข้มข้นสูงสุดของมลสารทางอากาศ กรณีที่ 2
CO เฉลีย่ 1 ชม.
CO เฉลีย่ 8 ชม.
ค่าจาก
ค่าจากการ
ค่าจากการ
รวม
แบบ
รวม
2/
ตรวจวัด
ตรวจวัด2/
จาลอง
ร้อยละ
ร้อยละ
(มคก/
(มคก/
(มคก/
(มคก/
(มคก/
ของค่า
ของค่า
ลบ.ม.)
ลบ.ม.)
ลบ.ม.)
ลบ.ม.)
ลบ.ม.)
มาตรฐานฯ
มาตรฐานฯ

1. กรณีวางท่อแบบขุดเปิด (Open cut) บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
- ค่าความเข้มข้นสูงสุด*
877.78
0
0.053
46.52*
22.4
68.92
21.54
471.35 4,420.45 4,891.80
14.30
266.76 3,104.14 3,370.90
32.85
- พิกัด (UTM) (WGS84)
47P 738716.61 E, 1415142.97 N
47P 738716.61 E, 1415142.97 N
47P 738687.00 E, 1415143.00 N
- บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ
พื้นที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ
พื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า
- ทิศทางและระยะห่างจาก
การขุดเปิด (KP1+150 ถึง
ค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
20 แมตร / ทางทิศใต้ (S)
KP1+200)
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
พื้นที่ชุมชน
- พื้นที่อ่อนไหวบริเวณบ้านพัก
อาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้าน
734.67
20
0.053
38.94*
22.4
61.34
19.17
394.50 4,420.45 4,814.95
14.08
266.76 3,104.14 3,370.90
32.85
หนองคล้า (ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน)
- ทิศทางและระยะห่างจาก
การขุดเปิด (KP1+150 ถึง
20 เมตร / ทางทิศใต้ (S)
20 เมตร / ทางทิศใต้ (S)
20 เมตร / ทางทิศใต้ (S)
KP1+200)
2. กรณีวางท่อแบบดันลอด (Boring) บริเวณ KP1+238
- ค่าความเข้มข้นสูงสุด
323.75
50
0.059
19.10*
22.39
41.49
12.97
77.18 4,420.45 4,497.63
13.15
55.90 3,104.14 3,160.04
30.80
- พิกัด (UTM) (WGS84)
47P 738671.08 E, 1415218.58 N
47P 738671.08 E, 1415218.58 N
47P 738671.08 E, 1415218.58 N
- บริเวณ
พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
- ทิศทางและระยะห่างจาก
50 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
50 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
50 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
การดันลอด (KP1+238)
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
- พื้นที่อ่อนไหวบริเวณ
บ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8
309.83
20
0.053
16.42*
22.39
38.81
12.13
73.48 4,420.45 4,493.93
13.14
44.57 3,104.14 3,148.71
30.69
ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน)
- ทิศทางและระยะห่างจาก
การขุดเปิด (KP1+150 ถึง
50 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
50 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
50 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
KP1+200)
มาตรฐาน
320 3/
34,200 4/
10,260 4/
1/
หมายเหตุ :
สัดส่วน NO2/NOx แปรผกผันตามระยะทางจากแหล่งกาเนิด อ้างอิงจาก Final Localized Significance Threshold Methodology, June 2003 Revised 2008 หน้า 2-8
2/
อ้างอิงค่าสูงสุดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบัน ดังตารางที่ 4.1-4
4/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่ วไป
5/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
6/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
7/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
*
เป็นค่าความเข้มข้น NO2 สูงสุดที่ได้จากการคานวณโดยคูณค่าความเข้มข้น NOX ทุกค่าที่ได้จากแบบจาลอง AERMOD ด้วยสัดส่วน NO2/NOX และหาค่าความเข้มข้น NO2 สูงสุด
ที่มา :
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)

PM-10 เฉลี่ย 24 ชม.
ค่าจาก
ค่าจากการ
แบบ
ตรวจวัด2/
จาลอง
(มคก/
ลบ.ม.)

(มคก/
ลบ.ม.)

PM-2.5 เฉลีย่ 24 ชม.

รวม
(มคก/
ลบ.ม.)

ร้อยละ
ของค่า
มาตรฐานฯ

ค่าจาก
แบบ
จาลอง

ค่าจากการ
ตรวจวัด2/

(มคก/
ลบ.ม.)

(มคก/
ลบ.ม.)

รวม
(มคก/
ลบ.ม.)

ร้อยละ
ของค่า
มาตรฐานฯ

15.07
27.00
42.07
35.06
47P 738687.00 E, 1415143.00 N
พื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า

15.07
17.00
32.07
64.14
47P 738687.00 E, 1415143.00 N
พื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า

20 แมตร / ทางทิศใต้ (S)

20 แมตร / ทางทิศใต้ (S)

พื้นที่ชุมชน

พื้นที่ชุมชน

15.07

27.00

42.07

35.06

15.07

20 เมตร / ทางทิศใต้ (S)

17.00

32.07

64.14

20 เมตร / ทางทิศใต้ (S)

2.74
27.00
29.74
24.78
47P 738671.08 E, 1415218.58 N
พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

2.74

50 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)

50 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)

พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม

2.26

27.00

29.26

24.38

2.26

17.00
19.74
39.48
47P 738671.08 E, 1415218.58 N
พื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน

17.00

19.26

38.52

50 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)

50 เมตร / ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)

120 5/

50 6/
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-19 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-20 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-21 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 8 ชั่วโมงจากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-22 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-23 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

กรณีวางท่อแบบดันลอด (Boring) บริเวณบ่อส่ง KP 1+238
ผลจากการประเมิ น พบว่ า คุ ณ ภาพอากาศบริ เวณพื้ น ที่ ศึ ก ษาทั่ ว ไปและ
พื้น ที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitive Receptor) ทุกดัชนี เมื่อพิจารณารวมกับ ค่าจากการตรวจวัด
ปัจจุบัน จะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยมีค่า ระดับความเข้มข้น
ของมลสารต่ างๆ มี ค่ าอยู่ ในช่ ว งร้ อ ยละ 12.97-39.48 ของค่ ามาตรฐานต่ างๆ ดั ง ตารางที่ 4.1-12
โดยตาแหน่งที่มีค่าความเข้มข้นของมลสารเกิดขึ้นสูงสุดที่บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ดังรูปที่ 4.1-24
ถึง รูปที่ 4.1-28


4) สรุปผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
จากผลการคาดการณ์คุณภาพอากาศโดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD
สรุ ป ได้ ว่ า ค่ าความเข้ ม ข้ น ของฝุ่ น ละอองรวม (TSP) จากกิ จ กรรมการขุ ด เปิ ด (Open Cut) และค่ า
ความเข้มข้นสู งสุ ดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ฝุ่ นละอองขนาด
ไม่ เกิ น 10 ไมครอน (PM-10) และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ในบรรยากาศบริเวณ
บ้ านพั กอาศั ย หมู่ ที่ 8 ชุมชนบ้ านหนองคล้ า ที่ อยู่ ใกล้ กั บพื้ นที่ โรงไฟฟ้ าเอ็กโก โคเจน และที่ อยู่ ใกล้ กั บ
คลองมาบใหญ่ จากการระบายของมลสารกรณี ที่ ใช้ เครื่องจั กรในการก่ อสร้างจากกิ จกรรมการวางท่ อ
แบบขุดเปิ ด (Open Cut) แบบดันลอด (Boring) และแบบเจาะลอด (HDD) มารวมกับค่าผลการตรวจวัด
สู งสุ ดในสภาพปั จจุ บั น พบว่า ระดั บความเข้ มข้ นของมลสารต่ างๆ มี ค่ าอยู่ เกณฑ์ ค่ ามาตรฐานทั้ งหมด
ดั งนั้ น จึ งคาดว่าการด าเนิ น งานของโครงการฯ จะส่ งผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพอากาศในระดั บปานกลาง
(ระดับผลกระทบทางลบ = 2)
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศสามารถลดลงได้โดยการฉีดพรมน้าและนามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผลกระทบทางลบด้านคุณภาพ
อากาศจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ จะลดลงอยู่ในระดับต่า (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
(2) ระยะดาเนินการ
เมื่อเปิ ดดาเนิ นโครงการฯ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่
โครงการฯ เนื่องจากกิจกรรมในระยะดาเนินการมีเพียงการขนส่งก๊าซธรรมชาติด้วยระบบท่อ ที่วางอยู่ใต้
พื้นดินซึ่งเป็นระบบปิด (ไม่มีผลกระทบ = 0)

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-24 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากกิจกรรมการดันลอด (Boring)
บริเวณบ่อส่ง KP 1+238
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-25 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากกิจกรรมการดันลอด (Boring)
บริเวณบ่อส่ง KP1+238
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-26 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จากกิจกรรมการดันลอด (Boring)
บริเวณบ่อส่ง KP 1+238
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-27 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการดันลอด (Boring)
บริเวณบ่อส่ง KP 1+238
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-28 : เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการดันลอด (Boring)
บริเวณบ่อส่ง KP 1+238
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.1) Rev.00 (Final)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

4.1.4

อุทกวิทยาน้าผิวดิน และคุณภาพน้าผิวดิน
(1) ระยะก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพน้าผิวดิน ได้แก่
การระบายน้ า ทิ งจากการทดสอบท่ อ ด้ ว ยวิ ธี ท างชลสถิ ต ย์ (Hydrostatic Test) ลงสู่ ค ลองมาบใหญ่
ซึ่งในการท้า Hydrostatic Test ของโครงการฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
- Pre-cleaning and Pre-test for HDD Portion : เป็นการใช้น้าทดสอบส่วนที่
ก่อสร้างด้วยวิธีเจาะลอด (HDD) ก่อนท้าการดึงท่อลงใต้ดิน มีปริมาณน้าทิงประมาณ 3.18 ลูกบาศก์เมตร
- Hydro-test Whole Line : เป็นน้าที่ใช้ในการทดสอบท่อทังระบบในขันตอนสุดท้าย
มีปริมาณน้าทิงรวมเท่ากับ 44.19 ลูกบาศก์เมตร
โดยน้าที่ใช้ทดสอบจะไม่มีการเติมสารเคมีใดๆ ลงไป และเมื่อเสร็จสินการทดสอบท่อ
จะมี การวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพน้ า ได้ แก่ อุ ณ หภู มิ (Temperature) ค่ าความเป็ น กรด-ด่ าง (pH) ปริ ม าณ
ของแข็ ง แขวนลอย (SS) และน้ า มั น และไขมั น (Oil & Grease) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า น้ า ทิ งจากการท้ า
Hydrostatic Test ที่จะระบายลงสู่คลองมาบใหญ่ มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าทิงตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากโรงงาน
อุ ต สาหกรรม นิ ค มอุ ต สาหกรรม และเขตประกอบการอุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2559 โดยในกรณี ที่ ผ ล
การวิเคราะห์คุณภาพน้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด บริษัทรับเหมาจะส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้น้าไปก้าจัดต่อไป
จากการตรวจวัด คุณภาพน้าผิวดินบริเวณคลองมาบใหญ่ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
แหล่งน้าประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไป
ก่อน และ (2) การเกษตร ซึ่งหากโครงการฯ ปฏิบัติตามที่มาตรการฯ ก้าหนด กิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการฯ จะไม่ท้าให้คุณภาพน้าบริเวณคลองมาบใหญ่เปลี่ยนแปลงไป
ทังนี เทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนา ได้พิจารณาอนุญาตให้โครงการฯ สามารถด้าเนินการ
ระบายน้ าทิ งจากการทดสอบท่ อ ด้ ว ยวิธี Hydrostatic Test ลงสู่ คลองมาบใหญ่ ได้ โดยจะต้อ งมี ก าร
ควบคุมคุณภาพน้ าทิงให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ อย่างเคร่งครัด (รายละเอียดดัง ภาคผนวก 2จ)
ดังนัน จึงสามารถประเมินได้ว่าการด้าเนินโครงการฯ ในระยะนีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าในแหล่งน้า
ผิวดินในระดับต่้า (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะด้ า เนิ น การจะมี เ พี ย งการส่ ง จ่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ ผ่ า นระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ
ของโครงการฯ ที่ ไม่ มี กิ จ กรรมใดที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพน้ า ผิ ว ดิ น แต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั น
การด้าเนินการในระยะนีจะไม่มีผลกระทบต่อด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้าผิวดิน (ไม่มีผลกระทบ = 0)
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4.1.5

อุทกธรณีวิทยาน้าใต้ดินและคุณภาพน้าใต้ดิน
(1) ระยะก่อสร้าง
จากการรวบรวมข้อมูล ทุติยภู มิจากกรมทรัพ ยากรน้าบาดาล พบว่า สภาพอุทกธรณี
วิทยาของพืนที่ศึกษาเป็น แหล่ งน้ าบาดาลในชันหิ นร่วน (Unconsolidated Aquifers) ในชันหิ นอุ้มน้า
ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvial Aquifers ; Qcl) ประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
และเศษหิ น แตกหั ก มี ลั กษณะหนา ไม่มี การคัด ขนาด และความลึ กก็ขึ นอยู่กับ ลั กษณะภู มิ ป ระเทศ
ซึ่งจะมีความลึกตังแต่ 10-40 เมตร และอัตราการให้น้าประมาณ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่บางที่
มีความหนามากท้าให้สามารถให้น้า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
โดยในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ไม่มีบ่อน้าบาดาล
ซึ่งบ่อน้าบาดาลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร จ้านวน 1 บ่อ
(PW13067 บ้ า นมาบใหญ่ (หนองหิ น ) หมู่ ที่ 8 ต้ า บลมาบข่ า อ้ า เภอนิ ค มพั ฒ นา จั ง หวั ด ระยอง)
โดยมีความลึกพัฒนา 12.15 เมตร ปริมาณน้า 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทังนี การขุดเปิดวางแนวท่อ
ส่งก๊าซฯ มีความลึ ก ประมาณ 1.5-3.5 เมตร วิธีการดันลอดจะมีระดับความลึกประมาณ 3.5 เมตร และ
วิธีการเจาะลอดจะมีระดับความลึกประมาณ 6 เมตร ซึ่งยังไม่ถึงชันระดับน้าบาดาลในบริเวณพืนที่ศึกษา
ของโครงการฯ ที่ลึกจากผิวดินมากกว่า 10–40 เมตร
ซึ่งในการก่อสร้างด้วยวิธีเจาะลอดจะใช้โซเดียมเบนโทไนท์ที่ผสมกับน้า เรียกว่า โคลน
โซเดียมเบนโทไนท์ ฉีดเข้าไปที่หัวคว้าน เพื่อช่วยในการหล่อลื่นในการเจาะและช่วยในการพยุงช่องดิน
ไม่ให้ ท รุด ตัว โคลนโซเดีย มเบนโทไนท์ ที่ เหลื อจากการเจาะลอดจะมี การน้ าไปใช้ถมที่ ในพื นที่ ที่ได้รับ
อนุ ญ าตจากเจ้ าของพื นที่ เท่ านั น โดยผสมกั บ เศษวั ส ดุ ท างการเกษตร เช่ น ฟางข้ าว แกลบ เป็ น ต้ น
ตามสัดส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตรแนะน้า และมีการแจ้งรายละเอียด SDS ของเบนโทไนท์ให้เจ้าของ
พืนที่ทราบก่อนทุกครัง ประกอบกับ โซเดียมเบนโทไนท์ เป็นสารที่ท้าจากดินธรรมชาติ ไม่มีองค์ประกอบ
ของสารติดไฟ ไม่กัดกร่อน ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนักหรือของผสมที่จะส่งผลกระทบต่อชันหินให้น้าและ
คุณภาพน้าใต้ดิน ดังนัน คาดว่าในระยะก่อสร้างของโครงการฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุทกธรณีวิทยาและ
คุณภาพน้าใต้ดินในบริเวณพืนที่แนวท่อของโครงการฯ (ไม่มีผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เมื่อก่อสร้างเสร็จจะวางอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1.5-3.5 เมตร
จากหลังท่อถึงผิวดินด้านบน ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล พบว่า ระดับน้าบาดาล
ในเขตพืนที่โครงการฯ ลึกจากผิวดิน 10-40 เมตร ประกอบกับการด้าเนินโครงการฯ มีเพียงการขนส่งก๊าซฯ
ผ่ านทางระบบท่อ และไม่มีกิจ กรรมที่ เกี่ยวข้องกับ น้าใต้ดิน ดังนั น จึง คาดว่าในระยะด้าเนิน การของ
โครงการฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้าใต้ดินแต่อย่างใด (ไม่มีผลกระทบ = 0)
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4.1.6

เสียง
(1) ระยะก่อสร้าง
กิจ กรรมการก่ อสร้ างวางท่ อ ส่ งก๊ าซธรรมชาติข องโครงการฯ อาจก่ อ ให้ เกิ ด เสี ย งดั ง
รบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณพืนที่อ่อนไหวที่อยู่โดยรอบโครงการฯ ดังนัน ที่ปรึกษาฯ
จึงได้มีการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี
(1.1) การก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(ก) การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง
แนวท่อส่ งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ มีความยาวประมาณ 1,362 เมตร
มีจุดเริ่มต้นที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) โดยแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ
โครงการฯ จะวางในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) เข้าสู่พืนที่ของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และไปสินสุดที่สถานีตรวจวัดความดันและปริมาตรก๊าซ (MRS)
ที่อยู่ภ ายในพื นที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครังที่ 1) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใกล้เคียงแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ พบว่า จะอยู่ในพืนที่เขตทาง
ของถนนเข้า-ออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท. KP 0+000 ถึง KP 0+237 ความยาวท่อประมาณ
237 เมตร ไม่มีพืนที่พักอาศัยหรือแหล่งรับผลกระทบด้านเสียงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ส้าหรับแนวท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบริเวณถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ความยาวประมาณ 1,001 เมตร
มี รู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ส่ ว นใหญ่ เป็ น พื นที่ เกษตรกรรม มี ที่ พั ก อาศั ย ที่ อ ยู่ ใกล้ แ นวท่ อ ช่ ว ง
KP 0+695 ถึง KP 1+250 ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ซึ่งอยู่ฝั่งซ้าย (มุ่งหน้าไปโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน) ของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ส่วนแนวท่อที่เหลือประมาณ 124
เมตร จะอยู่ในพืนที่ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
จากการตรวจสอบพืนที่ในรัศมี 500 เมตร จากพืนที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ มี กลุ่มผู้รับผลกระทบในระยะประชิด จ้านวน 15 หลังดังตารางที่ 4.1-13 ซึ่งระดับเสียง
จากกิจกรรมการก่อสร้างจะลดทอนตามระยะทางไปยังผู้รับผลกระทบที่ระยะห่างต่างๆ ในการประเมิน
ผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ จะมีการค้านวณระดับเสียงทั่วไป เฉลี่ย 24
ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) การดันลอด (Boring) และการเจาะ
ลอด (HDD) จากพืนที่ก่อสร้ างไปยั ง พืนที่อ่อนไหวที่ อยู่ใกล้ ที่สุ ด บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้ า หมู่ ที่ 8
เป็นตัวแทนแหล่งรับผลกระทบ (Sensitive Receptors) ในการประเมินผลกระทบด้านเสียง โดยพิจารณา
ต้าแหน่ งที่ พั กอาศั ย ที่อยู่ ใกล้ กิจ กรรมการก่อสร้างวางท่ อส่ งก๊าซฯ แต่ล ะวิธีมากที่สุ ด เป็น ตัว แทนการ
ประเมินผลกระทบดังตารางที่ 4.1-14
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.1-13
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบในระยะประชิดจานวน 15 หลัง
พิกัด UTM

ลาดับ

KP
โดยประมาณ

พื้นที่อ่อนไหว / พื้นที่เสี่ยง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

KP 0+480
KP 0+725
KP 0+850
KP 0+855
KP 0+885
KP 0+920
KP 1+080
KP 1+125
KP 1+138
KP 1+153
KP 1+172
KP 1+190
KP 1+205
KP 1+215
KP 1+239

บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านในชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8

E

N

739266
739109
739029
738997
738969
738953
738796
738731
738745
738715
738698
738681
738666
738651
738634

1414980
1415102
1415109
1415082
1415068
1415055
1415085
1415108
1415100
1415113
1415118
1415124
1415131
1415140
1415146

ระยะห่างจาก
แนวท่อ
โดยประมาณ (ม.)
25
25
25
27
28
22
27
20
20
20
20
24
22
20
20

ทิศทางจาก
แนวท่อ
ตะวันออก
ตะวันตกเฉียงใต้
ตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกเฉียงใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้
ใต้

ตารางที่ 4.1-14
ระยะห่างที่ใกล้ที่สุดในแต่ละวิธีการก่อสร้างของโครงการฯ ไปยังพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนที่ใกล้เคียง
วิธีการก่อสร้าง
ขุดเปิด (Open Cut)
ดันลอด (Boring) (ต้าแหน่งบ่อส่งที่ใกล้ที่สุด)
เจาะลอด (HDD) (ต้าแหน่งบ่อส่งที่ใกล้ที่สุด)

ระยะทางระหว่างพื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ก่อสร้างแนวท่อฯ
ตาแหน่ง KP
ระยะห่างโดยประมาณ (เมตร) 1/
KP 1+175
20
KP 1+238
20
KP 0+695
25

หมายเหตุ : 1/ ระยะห่างจากพืนที่ก่อสร้าง วัดจากต้าแหน่งพืนที่ก่อสร้างกับที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้ที่สุด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ข) การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากโครงการฯ
(ข.1) วิธีการและระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ
กิจกรรมต่ างๆ ในระยะก่ อสร้างของการวางท่ อแต่ ละวิธีการที่ คาดว่ า
จะส่งผลกระทบด้านเสียงต่อพืนที่อ่อนไหวและชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย การก่อสร้างแบบ
ขุดเปิด (Open Cut) แบบดันลอด (Boring) แบบเจาะลอด (HDD) และการทดสอบการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซฯ
ด้วยวิธี ทางชลสถิต (Hydrostatic Test) ซึ่งที่ ปรึกษาฯ ได้มีการประเมินผลกระทบด้านเสี ยงจากกิจกรรม
ก่อสร้างในแต่ละวิธีให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการด้าเนินงานของโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี
 การก่อสร้างแบบขุดเปิด (Open Cut) ประกอบด้วย การขุดร่อง
การน้าท่อส่งก๊าซฯ ลงสู่ร่องขุด และการกลบท่อ ซึ่งจะด้าเนินการเฉพาะช่วงเวลากลางวันในระยะเวลา
ท้างาน 8 ชั่วโมง
 การก่ อ สร้ า งแบบดั น ลอด (Boring) และเจาะลอด (HDD)
ประกอบ ด้ว ย การก่อสร้างบ่ อรับ -บ่ อส่ ง และการกลบบ่อรับ -บ่อส่ ง ซึ่งจะด้าเนินการก่อสร้างเฉพาะ
ช่วงเวลากลางวันในระยะเวลาท้างาน 8 ชั่วโมง ส้าหรับขันตอนการดันลอดและเจาะลอด เป็น กิจกรรม
ที่จ้าเป็นต้องมีการด้าเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงพิจารณาประเมินผลกระทบตลอดระยะเวลา 24
ชั่วโมง
 การทดสอบการรั่วไหลด้วยวิธี ทางชลสถิต (Hydrostatic Test)
เป็ น การทดสอบโดยใช้ ปั๊ มน้ า ในการเติ ม น้ า และอั ด ให้ มี ค วามดั น เพิ่ ม ขึ นเพื่ อ ทดสอบการรั่ว ไหลของ
ท่อส่งก๊าซฯ ซึง่ แต่ละช่วงของการทดสอบอุปกรณ์เพิ่มแรงดันจะเดินเครื่องเป็นเวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง
ส้าหรับการประเมินค่าระดับเสียงของเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม
อ้างอิงจากข้อมูลผลการตรวจวัดระดับ เสียงของเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ
ในปี พ.ศ. 2556 และการศึ ก ษาและจั ด ท้ าข้ อ มู ล ระดั บ เสี ย งในระยะก่ อ สร้างโครงการฯ ท่ อ ส่ งก๊ า ซ
ธรรมชาติ, บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2558 แสดงดังตารางที่ 4.1-15 ซึ่งจะใช้เป็นตัวแทนของ
ระดับ เสียงจากเครื่องจักรในแต่ละกิจกรรม เพื่อค้านวณค่าระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ อาจ
มีผลกระทบต่อพืนที่อ่อนไหวและชุมชนใกล้เคียงตามสมการดังนี
(ข.2) วิธีการคานวณระดับเสียง
1) การคานวณระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
การประเมิน ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างต่ อชุมชน และ
พืนที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้พืนที่ก่อสร้างตามแนวท่อส่ งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ มีวิธีค้านวณโดยการ
คาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากแหล่งก้าเนิดเสียงในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ
โดยปรับระดับเสียงที่เกิดขึนในช่วงเวลาท้างานของเครื่องจักร ให้เป็นระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยใช้
สมการที่ (1) จากนันจะน้าค่าที่ได้ไปค้านวณหาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ระยะห่างต่างๆ บริเวณพืนที่
อ่อนไหวและชุมชนใกล้เคียง โดยใช้สมการที่ (2) และน้าผลที่ได้ไปรวมกับค่าสูงสุดในปัจจุบันที่ตรวจวัดได้
บริเวณพืนที่อ่อนไหวและชุมชนใกล้เคียง ดังสมการที่ (3) ต่อไป โดยมีวิธีการค้านวณ ดังนี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.1-15
ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อ
ขั้นตอนการก่อสร้าง
1. การวางท่อแบบขุดเปิด
(Open Cut)
2. การวางท่อแบบดันลอด
(Boring)

3. การวางท่อแบบเจาะลอด
(HDD)

4. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ที่มา :

ชนิด
Backhoe
Crane
Compactor
Backhoe
Crane
Auger Boring Machine
Generator set
Compactor
Backhoe
Crane
HDD Rig
Generator set
Mud pump
Compactor
Water pump

ระยะห่างจาก
แหล่งกาเนิดเสียง
(เมตร)
1
5
1
1
5
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
(เดซิเบล(เอ))
87.1
80.5
99.0
87.1
80.5
89.9
88.4
99.0
87.1
80.5
98.0
88.4
91.2
99.0
90.5

ข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงของเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ ในปี 2556,
การศึกษาและจัดท้าข้อมูลระดับเสียงในระยะก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ, บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน), 2558

การคานวณระดับเสียงจากแหล่งกาเนิดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
การปรั บ ระดั บ เสี ย งที่ เกิ ด ขึ นในช่ ว งเวลาท้ า งานของเครื่ อ งจั ก ร
ให้ เป็ น ระดับ เสี ยงเฉลี่ ย 24 ชั่ว โมง เพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเสี ยงทั่วไปที่ก้าหนดไว้ไม่เกิน 70
เดซิเบล (เอ) โดยใช้สมการ (1) ดังนี
LeqT
= Lp + 10 log t ………………………….(1)
T
โดย LeqT = ระดับเสียงที่เกิดขึนในช่วงเวลาหนึ่งๆ (T), เดซิเบล (เอ)
Lp = ระดับเสียงที่เกิดขึนจากแหล่งก้าเนิด, เดซิเบล (เอ)
t
= ระยะเวลาที่เกิดเสียงดังจากแหล่งก้าเนิด, ชั่วโมง
T = ระยะเวลาที่เกิดเสียงดังที่ต้องการทราบ, ชั่วโมง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

การคานวณระดับเสียงจากแหล่งกาเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบ
การปรับระดับเสียงที่เกิดขึนในช่วงเวลาท้างานของเครื่องจักรกล
ในช่วงก่อสร้างที่มีระดับเสียงที่ระยะห่างจากตัวเครื่องจักรเป็นระดับเสียงที่ระยะห่างต่างๆ โดยใช้สมการ (2)
ดังนี
Lp2
=
Lp1– 20 log (r2/r1) .............................(2)
โดย Lp1 =
ระดั บ ความดั ง ของเสี ย งจากการตรวจวั ด
ที่ระยะห่าง r1 จากแหล่งก้าเนิด, เดซิเบล(เอ)
Lp2 =
ระดับความดังของเสียงที่เกิดขึนที่ระยะห่าง
r2 จากแหล่งก้าเนิด, เดซิเบล (เอ)
r1, r 2 =
ระยะทางจากแหล่งก้าเนิดที่ท้าการตรวจวัด
ระดับเสียง Lp1 และ Lp2 ตามล้าดับ
 การคานวณระดับเสียงรวม
ค่าระดับเสียงรวมของเครื่องจักรประเภทต่างๆ จากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง และระดับเสี ยงรวมของระดับ เสียงจากแหล่ งก้าเนิดกับระดับเสียงจากการตรวจวัด สามารถ
ค้านวณได้จากสมการรวมเสียงเชิงพลังงาน โดยใช้สมการ (3) ดังนี


Lpรวม =
โดย Lp รวม =
Lpi =
N
=



N



10log  10Lpi /10  ......................(3)
 i 1



ระดับเสียงรวม, เดซิเบล (เอ)
ระดับเสียงแต่ละแหล่งก้าเนิด, เดซิเบล (เอ)
จ้านวนแหล่งก้าเนิดเสียง

2) การคานวณค่าระดับการรบกวน
นอกจากการคาดการณ์ระดับเสียง เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไปแล้ว ที่ปรึกษายังพิจารณาค่าระดับการรบกวนที่เกิดขึนบริเวณพืนที่ใกล้เคียงโครงการ
ซึ่งมีวิธีการค้านวณดังนี
ค่าระดับการรบกวน = ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq) –
ค่าระดับเสียงพืนฐาน (L90)
(หมายเหตุ : กรณีที่ค่าระดับการรบกวน >10 เดซิเบล (เอ) ถือว่าเกิดการรบกวน)

จากประกาศของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด
ระดับเสียงพืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค้านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน
การค้านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ได้ก้าหนดวิธีการค้านวณระดับ
เสียงขณะมีการรบกวน ส้าหรับการตรวจวัดระดับเสียงในภาคสนามไว้ ที่ปรึกษาฯ จึงน้าวิธีการดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในการค้านวณค่าระดับการรบกวนจากกิจกรรมของโครงการฯ โดยมีวิธีการดังนี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(1) น้าผลการคาดการณ์ระดับเสียงของโครงการฯ ขณะมีกิจกรรม
(เสี ยงจากการคาดการณ์ + เสีย งจากการตรวจวัดสูงสุ ด) หั กออกด้วยระดับเสี ยงขณะไม่มีการรบกวน
ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง
(2) น้าผลต่างของค่าระดับเสี ยงที่ได้จากข้อ (1) มาเทียบกับค่า
ตามตารางที่ 4.1-16 เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง
(3) น้าผลการคาดการณ์ระดับเสียงของโครงการฯ ขณะมีกิจกรรม
(เสียงจากการคาดการณ์ + เสียงสูงสุดจากการตรวจวัด) หักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากข้ อ (2)
ผลลัพธ์เป็ นระดับเสียงขณะมีการรบกวน ส้าหรับกรณีแหล่งก้าเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงเกิดขึนในช่วงเวลา
ระหว่าง 22.00-06.00 น. ให้บวกเพิ่มด้วย 3 เดซิเบล (เอ) ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน
(4) น้าค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน จากข้อ (3) มาหักลบด้วย
ค่าระดับเสียงพืนฐาน (L90) จากการตรวจวัด
ตารางที่ 4.1-16
การเปรียบเทียบตัวปรับค่าระดับเสียง
ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
1.4 หรือน้อยกว่า
1.5-2.4
2.5-3.4
3.5-4.4
4.5-6.4
6.5-7.4
7.5-12.4
12.5 หรือมากกว่า

ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
7.0
4.5
3.0
2.0
1.5
1.0
0.5
0

จากคู่มือวัดเสียงรบกวน ของส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม (2550) ได้ ก้าหนดขันตอนในการ
ค้านวณเสียงรบกวน โดยพิจารณาจากแหล่งก้าเนิดเสียงแบ่งเป็น 4 กรณี รายละเอียดดังรูปที่ 4.1-29
และเมื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ พบว่า
แหล่ งก้ าเนิ ดของเสี ยงที่ เกิดจากกิจกรรมก่ อสร้างวางท่ อแบบ
ขุด เปิ ด (Open Cut) ของโครงการฯ มี ก ารด้ าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลา 8 ชั่ ว โมง ของการท้ างาน
ในช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) จัดอยู่ในกรณีที่ 1 โดยใช้ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เป็นตัวแทน
ของระดับเสียงขณะมีการรบกวน
แหล่ งก้ าเนิ ดของเสี ยงที่ เกิดจากกิจกรรมก่ อสร้างวางท่ อแบบ
ดัน ลอด (Boring) และเจาะลอด (HDD) มี การด้าเนิ น การต่ อเนื่ อง 24 ชั่ว โมง โดยระดับ เสี ย งในเวลา
กลางวัน (06.00-22.00 น.) จัดอยู่ในกรณีที่ 1 ซึ่งใช้ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เป็นตัวแทนของระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน และระดับเสียงในเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.) จัดอยู่ในกรณีที่ 4 ซึ่งใช้ระดับเสียง
เฉลี่ย 5 นาที เป็นตัวแทนของระดับเสียงขณะมีการรบกวน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ที่มา : ส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561

รูปที่ 4.1-29 : ขั้นตอนการตรวจวัด และวิเคราะห์การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

หน้า 4-63

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(ค) ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการก่อสร้างวาง
ท่อ ส่ งก๊าซฯ ด้ว ยวิธีการก่อสร้างแต่ ล ะขันตอน ได้แก่ การขุ ดเปิ ด (Open Cut) การดัน ลอด (Boring)
การเจาะลอด (HDD) และการทดสอบการรั่วไหลด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) ที่ค้านวณโดยใช้
สมการที่ (1) สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1-17 โดยมีรายละเอียดการค้านวณดังนี
การวางท่อแบบขุดเปิด (Open Cut)
การวางท่อแบบขุดเปิดประกอบด้วยกิจกรรมการขุดเปิด การล้าเลียงและ
น้าท่อลงสู่ร่องขุด และการกลบท่อและปรับคืนพืนที่ โดยในแต่ละวันผู้รับเหมาก่อสร้างจะใช้รถแบคโฮ
ในการขุดร่องเพื่อวางท่อก๊าซฯ ประมาณ 4 ชั่วโมง จากนันจะยกท่อส่งก๊าซฯ ลงสู่ร่องขุดด้วยรถเครน
ประมาณ 2 ชั่ว โมง ท้าการกลบท่ อด้ว ยรถแบคโฮและปรับ คืน พื นที่ ด้ว ยเครื่องบดอัดดิน อีก ประมาณ
2 ชั่ ว โมง โดยเครื่ อ งจั ก รที่ ใช้ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด เสี ย งดั งในแต่ ล ะกิ จ กรรมการก่ อ สร้างดั งตารางที่ 4.1-17
เมื่อพิจารณาให้มีการท้างานเฉพาะช่วงกลางวั น ค่าระดับเสียงเฉลี่ยที่เกิดขึนในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้าง
โครงการฯ วันละ 8 ชั่วโมง สามารถค้านวณตามสมการ (1) ดังนี
4
Leq 8 ชม. (Backhoe) =
87.1 + 10 log 8
=
84.1 เดซิเบล(เอ)
2
Leq 8 ชม. (Crane)
=
94.5 + 10 log


=

8

88.5 เดซิเบล(เอ)
2
Leq 8 ชม. (Backhoe) =
87.1 + 10 log
8
=
81.1 เดซิเบล(เอ)
2
Leq 8 ชม. (Compactor) =
99.0 + 10 log
8
=
93.0 เดซิเบล(เอ)
เมื่อพิจารณาระดับเสียงรวมที่ เกิดขึนจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
วางท่อส่งก๊าซฯ แบบขุดเปิด โดยใช้สมการ (3) จะได้
Lpรวม =
10 log(1084.1/10 + 1088.5/10 + 1081.1/10 + 1093.0/10)
=
94.9 เดซิเบล (เอ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.1-17
การคาดการณ์ระดับความดังเสียงในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง ที่ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกาเนิดเสียง
ขั้นตอน
การก่อสร้าง

กิจกรรมการก่อสร้าง

การวางท่อ
แบบขุดเปิด

เครื่องจักรกล
ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม

ระยะเวลา
ทางาน
(ชั่วโมง)

Backhoe
4
Crane
2
Backhoe
2
Compactor
2
กรณีเครื่องจักรทางานพร้อมกัน
ระดับเสียงรวมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างใน 1 วัน
การวางท่อ 1. การก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่ง
Backhoe
4
แบบดันลอด 2. การยกท่อ
Crane
4
(Boring)
3. การดันลอด
Auger Boring Machine
24
Generator set
24
กรณีเครื่องจักรทางานพร้อมกัน
4. การกลบบ่อรับ-บ่อส่ง
รถแบคโฮ
2
เครื่องบดอัดดิน
2
กรณีเครื่องจักรทางานพร้อมกัน
ระดับเสียงรวมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างใน 1 วัน3/
การวางท่อ 1. การก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่ง
Backhoe
4
แบบเจาะลอด 2. การยกท่อ/ก้านเจาะ
Crane
4
(HDD)
3. การเจาะลอด
HDD Rig
24
Generator set
24
Mud pump
24
กรณีเครื่องจักรทางานพร้อมกัน
4. การกลบบ่อรับ-บ่อส่ง
รถแบคโฮ
2
เครื่องบดอัดดิน
2
กรณีเครื่องจักรทางานพร้อมกัน
ระดับเสียงรวมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างใน 1 วัน3/
เมื่อก่อสร้าง การทดสอบการรั่วไหลด้วยวิธีทาง ปั๊มน้า
2.5
แล้วเสร็จ ชลสถิต (Hydrostatic Test)
ระดับเสียงรวมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างใน 1 วัน
หมายเหตุ :

1. การขุดร่อง
2. การน้าท่อส่งก๊าซฯ ลงสู่ร่องขุด
3. การกลบท่อ

1/
2/
3/

ระดับความดังเสียง
ของแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง
(เดซิเบล (เอ))
Leq 8 Leq 24
Lp
ชั่วโมง ชั่วโมง
87.1
84.1
79.3
94.51/
88.5
83.7
87.1
81.1
76.3
99.0
93.0
88.2
99.3
93.3
88.5
2/
99.3
94.9
90.1
87.1
84.1
79.3
94.5
91.5
86.7
89.9
89.9
89.9
88.4
88.4
88.4
92.2
92.2
92.2
87.1
81.1
76.3
99.0
93.0
88.2
99.3
93.3
88.5
92.2
92.2
92.2
87.1
84.1
79.3
94.5
91.5
86.7
98.0
98.0
98.0
88.4
88.4
88.4
91.2
91.2
91.2
99.2
99.2
99.2
87.1
81.1
76.3
99.0
93.0
88.2
99.3
93.3
88.5
99.2
99.2
99.2
90.5
85.4
80.6
90.5

85.4

80.6

ค้านวณจากระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัด 80.5 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่าง 5 เมตร
ระดับเสียงสูงสุดจากกิจกรรมการกลบท่อ
ระดับเสียงจากกิจกรรมการดันลอด/เจาะลอดที่ด้าเนินการต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ดังนัน ระดับเสียงที่เกิดขึนในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง ของการท้างานจาก
กิจกรรมการขุดเปิ ดเพื่อวางท่อส่งก๊าซฯ จะมีค่าเท่ากับ 94.9 เดซิเบล(เอ) และเมื่อพิจารณาระดับเสียง
ที่ เ กิ ด ขึ นในช่ ว งเวลา 24 ชั่ ว โมง ของการท้ า งานจากกิ จ กรรมการขุ ด เปิ ด เพื่ อ วางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ
เพื่ อเปรียบเทีย บกับ ค่ามาตรฐานเสี ยงทั่วไปที่ก้าหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) สามารถค้านวณตาม
สมการ (1) ดังนี
4
Leq 24 ชม. (Backhoe) =
87.1 + 10 log
Leq 24 ชม. (Crane)

24

=

79.3

=

94.5 + 10 log

=

83.7

Leq 24 ชม. (Backhoe) =
=
Leq 24 ชม. (Compactor) =

เดซิเบล (เอ)
เดซิเบล (เอ)

87.1 + 10 log
76.3

2
24

2
24

เดซิเบล (เอ)

99.0 + 10 log

2
24

=
88.2 เดซิเบล (เอ)
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ เสี ย งรวมที่ เกิ ด ขึ นจากเครื่ อ งจั ก ร/อุ ป กรณ์ ที่ ใช้
ในการวางท่อก๊าซแบบขุดเปิด โดยใช้สมการ (3) จะได้
Lpรวม =
10 log(1079.3/10 + 1083.7/10 + 1076.3/10 + 1088.2/10)
=
90.1 เดซิเบล (เอ)
ดังนัน ระดับเสียงที่เกิดขึนในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการ
ขุดเปิดเพื่อวางท่อส่งก๊าซฯ จะมีค่าเท่ากับ 90.1 เดซิเบล(เอ)


การวางท่อแบบดันลอด (Boring) และเจาะลอด (HDD)

กิจกรรมการก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่ง
การก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่ง จะด้าเนินการโดยใช้รถแบคโฮในการขุด
บ่อรับ-บ่อส่ง เมื่อพิจารณาให้กิจกรรมการกลบท่อท้างานต่อเนื่องประมาณ 4 ชั่วโมง โดยก้าหนดให้มีการ
ท้างานเฉพาะช่วงกลางวัน ซึ่งสามารถค้านวณหาค่าระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างโครงการฯ
วันละ 8 ชั่วโมง ตามสมการ (1) ได้ดังนี


Leq 8 ชม. (Backhoe)
Leq 24 ชม. (Backhoe)

=

4

=

8
84.1 เดซิเบล (เอ)

=

87.1 + 10 log

=
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ดังนัน ระดับเสียงที่เกิดขึนในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง ของการท้างาน
จากกิจกรรมการก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่งมีค่าเท่ากับ 84.1 เดซิเบล (เอ) และเมื่อพิจารณาระดับเสียงที่เกิดขึน
ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ของกิจกรรมการก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่งมีค่าเท่ากับ 79.3 เดซิเบล(เอ)
กิจกรรมการดันลอด (Boring)
เครื่ อ งจั ก รกลหลั ก ที่ ใช้ ในการดั น ลอดที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เสี ย งดั ง คื อ
อุปกรณ์ดันลอด (Auger Boring Machine) และเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า (Generator Set) โดยพิจารณาให้มี
การท้างานพร้อมกันและต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และรถเครน (Crane) ส้าหรับการติดตังอุปกรณ์และ
ยกท่อส้าหรับการดันลอด โดยท้างานต่อเนื่องประมาณ 4 ชั่วโมง สามารถค้านวณหาค่าระดั บเสียงเฉลี่ย
ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างโครงการฯ วันละ 24 ชั่วโมง โดยใช้ตามสมการ (1) ดังนี
Leq 24 ชม. (Crane)
=
94.5 + 10 log 4


24

=
86.7 เดซิเบล(เอ)
Leq 24 ชม. (Auger Boring Machine)
=
=
Leq 24 ชม. (Generator Set)
=

89.9 + 10 log

24
24

89.9 เดซิเบล(เอ)
88.4 + 10 log

24
24

=
88.4 เดซิเบล(เอ)
ทั งนี เมื่ อ พิ จ ารณากรณี ที่ เครื่ อ งจั ก รท้ า งานพร้ อ มกั น ตลอด
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยน้าระดับเสียงทังหมดมารวมกัน โดยใช้สมการระดับเสียงรวม สมการ (3)
จะได้ Lp รวม
=
10 log (1089.9/10+ 1088.4/10)
=
92.2 เดซิเบล(เอ)
ดั ง นั น ระดั บ เสี ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ นจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งแบบ
ดัน ลอดใน 24 ชั่ว โมงท้ างาน จะมี ค่าเท่ ากั บ 92.2 เดซิ เบล (เอ) ซึ่งเท่ ากั บ ระดั บ เสี ยงที่ จะเกิ ด ขึ นใน
8 ชั่วโมง การท้างาน

กิจกรรมการเจาะลอด (HDD)
เครื่องจักรกลหลั ก ที่ ใช้ ในการเจาะลอดที่ ก่อให้ เกิ ดเสี ยงดัง คื อ
อุป กรณ์ เจาะลอด (HDD Rig) เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า (Generator for HDD) และปั๊มโคลน (Mud Pump)
โดยพิจารณาให้มีการท้างานพร้อมกัน และต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และรถเครน (Crane) ส้าหรับ
การติ ด ตั งอุ ป กรณ์ แ ละยกท่ อ ส้ าหรั บ การเจาะลอด โดยท้ างานต่ อ เนื่ อ งประมาณ 4 ชั่ ว โมง สามารถ
ค้านวณหาค่าระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างโครงการฯ วันละ 24 ชั่วโมง โดยใช้สมการ (1)
ดังนี
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Leq 24 ชม. (Crane)
Leq 24 ชม. (HDD Rig)

=

94.5 + 10 log 4

=

86.7 เดซิเบล(เอ)

=

98.0 + 10 log

=

98.0 เดซิเบล(เอ)

Leq 24 ชม. (Generator set) =
=
Leq 24 ชม. (Mud Pump) =

24

88.4 + 10 log

24
24
24
24

88.4 เดซิเบล(เอ)
91.2 + 10 log

24
24

=
91.2 เดซิเบล(เอ)
ทั งนี เมื่ อ พิ จ ารณากรณี ที่ เครื่ อ งจั ก รท้ า งานพร้ อ มกั น ตลอด
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยน้าระดับเสียงทังหมดมารวมกัน โดยใช้สมการระดับเสียงรวมตามสมการ (3)
จะได้ Lp รวม = 10 log (1098.0/10+ 1088.4/10+1091.2/10)
= 99.2 เดซิเบล(เอ)
ดั ง นั น ระดั บ เสี ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ นจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งแบบ
เจาะลอด ใน 24 ชั่ว โมงท้างานจะมี ค่าเท่ ากับ 99.2 เดซิ เบล(เอ) ซึ่งเท่ ากั บระดั บเสี ยงที่จะเกิดขึนใน
8 ชั่วโมงการท้างาน

กิจกรรมการกลบท่อ/ถมคืนบ่อรับ-บ่อส่ง
การกลบท่อ/การถมคืนบ่อรับ-บ่อส่ง จะด้าเนินการโดยใช้รถแบคโฮ
ในการฝังกลบ/ถมคืนบ่อรับ -บ่อส่ง ภายหลังการการตรวจสอบท่อแล้วเสร็จ จากนันจะบดอัดดินให้แน่น
ด้วยเครื่องบดอั ดดิน เมื่อพิ จ ารณาให้ กิ จกรรมการกลบท่อ ท้างานต่อเนื่ องประมาณ 2 ชั่ว โมง เฉพาะ
ช่วงเวลากลางวัน สามารถค้านวณหาค่าระดับเสี ยงเฉลี่ ยในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างโครงการฯ วันละ
8 ชั่วโมง โดยใช้ตามสมการ (1) ดังนี
2
Leq 8 ชม. (Backhoe)
=
87.1 + 10 log
8
=
81.1 เดซิเบล(เอ)
2
Leq 8 ชม. (Compactor) =
99.0 + 10 log
8
=
93.0 เดซิเบล(เอ)
เมื่อพิจารณาระดับเสียงรวมที่เกิดขึนจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้
ในกิจกรรมกลบท่อ โดยใช้สมการ (3) จะได้
Lpรวม
=
10 log (1081.1/10 + 1093.0/10)
=
93.3 เดซิเบล(เอ)
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ระดับเสียงที่ จะเกิดขึนจากกิจกรรมการกลบบ่อใน 8 ชั่วโมง
ท้างานจะมีค่าเท่ากับ 93.3 เดซิเบล (เอ) และเมื่อพิจารณาระดับเสียงที่เกิดขึนในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
ของกิจกรรมการกลบท่อ/ถมคืนบ่อรับ-บ่อส่ง จะมีค่าเท่ากับ 88.5 เดซิเบล (เอ)
ดังนัน ในการพิจารณาผลกระทบด้านเสี ยงจากการวางท่ อ
แบบดันลอด/เจาะลอดจะพิจ ารณาจากกิจกรรรมการดันลอด/เจาะลอดเป็นหลัก เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่ด้าเนินการต่อเนื่องและส่งผลกระทบมากที่สุด


การทดสอบการรั่วไหลด้วยวิธีชลสถิต (Hydrostatic Test)

ใช้วิธีการทดสอบโดยใช้ปั๊มน้าในการเติมน้าและอัดให้มีความดันเพิ่มขึน
อย่างช้าๆ เพื่อให้ ระบบท่อสามารถขยายตัวและเคลื่อนปรับตัวตามแรงดันที่เกิดขึน ซึ่งแต่ล ะช่วงของ
การทดสอบอุปกรณ์เพิ่มแรงดันจะเดินเครื่องเป็นเวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง ซึ่งสามารถค้านวณหาค่าระดับ
เสียงเฉลี่ยในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างโครงการฯ วันละ 8 ชั่วโมง ตามสมการ (1) ได้ดังนี
Leq 8 ชม. (Water Pump)

2.5
= 90.5 + 10 log 8

= 85.4 เดซิเบล(เอ)
2.5
Leq 24 ชม. (Water Pump) = 90.5 + 10 log 24

= 80.6 เดซิเบล (เอ)
ดังนั น ระดั บ เสี ย งที่ เกิ ด ขึนในช่ว งเวลา 8 ชั่ ว โมงของการท้ างานจาก
กิจกรรมการทดสอบการรั่วไหลด้วยวิธี ทางชลสถิตจะมีค่าเท่ากับ 85.4 เดซิเบล (เอ) และเมื่อพิจารณา
ระดับเสียงที่เกิดขึนในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง จะมีค่าเท่ากับ 80.6 เดซิเบล (เอ) โดยผู้รับผลกระทบส่วนใหญ่
คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในพืนที่ก่อสร้าง
(ง) ผลกระทบด้านเสียงต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง
จากการค้านวณระดับเสียงที่เกิดขึนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ
ที่ระยะห่ าง 1 เมตร จากแหล่งก้าเนิ ดเสียง สรุปได้ดั งตารางที่ 4.1-18 เมื่อพิจารณาแยะตามลั กษณะ
กิจกรรมการก่อสร้างและเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง
81.1-99.2 เดซิเบล (เอ) โดยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดระดับเสียงดังที่สุด คือ การเจาะลอด มีค่าเท่ากับ 99.2
เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท้างานในแต่ละวัน ที่ก้าหนดค่าระดับ
เสียงเฉลี่ยส้าหรับการท้างาน 8 ชั่วโมงต่อเนื่องจะต้องมีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)
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การวางท่อแบบ
ขุดเปิด
(Open Cut)

กิจกรรมการก่อสร้าง

1. การขุดร่อง
2. การน้าท่อส่งก๊าซฯ ลงสู่ร่องขุด
3. การกลบท่อ

การวางท่อแบบ 1. การก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่ง
ดันลอด (Boring) 2. การยกท่อ
3. การดันลอด

4. การกลบบ่อรับ-บ่อส่ง

1. การก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่ง
2. การยกท่อ/ก้านเจาะ

Backhoe
4
Crane
2
Backhoe
2
Compactor
2
กรณีเครื่องจักรทางานพร้อมกัน
Backhoe
4
Crane
4
Auger Boring Machine
24
Generator set
24
กรณีเครื่องจักรทางานพร้อมกัน
Backhoe
2
Compactor
2
กรณีเครื่องจักรทางานพร้อมกัน
Backhoe
4
Crane
4

Lp
87.1
94.5
87.1
99.0
99.3
87.1
94.5
89.9
88.4
92.2
87.1
99.0
99.3
87.1
94.5
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การวางท่อแบบ
เจาะลอด (HDD)

เครื่องจักรกล
ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม

ระดับความดังเสียงของแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง (เดซิเบล (เอ))
ระดับเสียงที่พนักงานได้รับ ระดับเสียงที่พนักงานได้รับ
8 ชั่วโมงต่อเนื่องจาก
8 ชั่วโมงต่อเนื่องจาก
Leq 8 ชั่วโมง
แหล่งกาเนิดเมื่อใส่ที่อุดหู
แหล่งกาเนิดเมื่อใส่ที่
(Ear Plugs) 3/
ครอบหู (Ear Muffs) 3/
84.1
88.5
81.0
81.1
73.6
65.6
93.0
85.5
77.5
93.3
85.8
77.8
84.1
91.5
84.0
89.9
82.4
88.4
80.9
92.2
84.7
81.1
73.6
65.6
93.0
85.5
77.5
93.3
85.8
77.8
84.1
91.5
84.0
-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน
การก่อสร้าง

ระยะเวลา
ทางาน
(ชั่วโมง)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.1-18
ระดับเสียงที่พนักงานได้รับจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ

การวางท่อแบบ
เจาะลอด (HDD)
(ต่อ)

กิจกรรมการก่อสร้าง

3. การเจาะลอด

4. การกลบบ่อรับ-บ่อส่ง

เมื่อก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

การทดสอบการรั่วไหลด้วยวิธีทาง
ชลสถิต (Hydrostatic Tes)

เครื่องจักรกล
ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม

HDD Rig
24
Generator Set
24
Mud Pump
24
กรณีเครื่องจักรทางานพร้อมกัน
Backhoe
2
Compactor
2
กรณีเครื่องจักรทางานพร้อมกัน
Pump
2.5
ค่ามาตรฐาน 4/

หมายเหตุ :

1/
2/
3/

98.0
88.4
91.2
99.2
87.1
99.0
99.3
90.5

≤85

ระดับเสียงสูงสุดจากกิจกรรมการกลบท่อ
ระดับเสียงจากกิจกรรมการดันลอด/เจาะลอดที่ด้าเนินการต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
ระดับเสียงขณะที่สวมใส่ PPE = ระดับเสียงดังในที่ท้างาน – (ค่าอัตราการลดเสียงของอุปกรณ์ (NRR) ที่ปรับค่าแล้ว – 7) (ที่มา : National Institute of Occupational Safety and Health; NIOSH)
โดยที่
- ค่า NRR ของ Ear Plugs (29 เดซิเบล(เอ)) ถูกลบด้วยค่า 50% ของ NRR ของ Ear Plugs คือ 29 – (0.5 x 29) = 14.5 เดซิเบล(เอ)
- ค่า NRR ของ Ear Muffs (30 เดซิเบล(เอ)) ถูกลบด้วยค่า 25% ของ NRR ของ Ear Muffs คือ 30 – (0.25 x 30) = 22.5 เดซิเบล(เอ)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท้างานในแต่ละวัน

รายงานฉบับสมบูรณ์
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4/

Lp

ระดับความดังเสียงของแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง (เดซิเบล (เอ))
ระดับเสียงที่พนักงานได้รับ ระดับเสียงที่พนักงานได้รับ
8 ชั่วโมงต่อเนื่องจาก
8 ชั่วโมงต่อเนื่องจาก
Leq 8 ชั่วโมง
แหล่งกาเนิดเมื่อใส่ที่อุดหู
แหล่งกาเนิดเมื่อใส่ที่
(Ear Plugs) 3/
ครอบหู (Ear Muffs) 3/
98.0
90.5
82.5
88.4
80.9
72.9
91.2
83.7
75.7
99.2
91.7
83.7
81.1
73.6
65.6
93.0
85.5
77.5
93.3
85.8
77.8
85.4
77.9
-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน
การก่อสร้าง

ระยะเวลา
ทางาน
(ชั่วโมง)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.1-18
ระดับเสียงที่พนักงานได้รับจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ (ต่อ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ดังนัน โครงการฯ จึงก้าหนดให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดัง
เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงาน ดังนี
 ก้ า หนดมาตรการให้ พ นั ก งานต้ อ งสวมที่ ค รอบหู (Ear Muffs) ขณะ
ท้างานส้าหรับกิจกรรมเจาะลอด และกิจกรรมการกลบบ่อรับ-บ่อส่ง โดยพนักงานจะได้รับระดับเสียงเฉลี่ย
8 ชั่วโมง จากเครื่องจักรลดลงเหลือ 77.8-83.7 เดซิเบล (เอ)
 ก้ าหนดมาตรการให้ พ นั ก งานต้ องสวมที่ อุด หู (Ear Plugs) ขณะท้ า งาน
ส้าหรับกิจกรรมก่อสร้างบริเวณที่มีเสียงดัง (ยกเว้น กิจกรรมเจาะลอด และกิจกรรมการกลบบ่อรับ-บ่อส่ง)
โดยพนักงานจะได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง จากเครื่องจักรลดลงเหลือ 77.9-84.7 เดซิเบล (เอ)
ภายหลั งการก้ า หนดมาตรการดั งกล่ า ว พบว่ า ค่ า ระดั บ เสี ย งที่ พ นั ก งาน
จะได้ รั บ ในระยะเวลาการท้ า งาน 8 ชั่ ว โมงต่ อ เนื่ อ ง มี ค่ า ลดลงอยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐานตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท้างานในแต่ละวัน ที่ก้าหนดค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)
ดังนัน ผลกระทบทางลบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างต่อผู้ปฏิบั ติงานใน
พืนที่ก่อสร้าง จึงอยู่ในระดับต่้า (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
(จ) ผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
ผลการคาดการณ์ค่าระดับเสียงที่มีผลกระทบต่อพืนที่อ่อนไหวและชุมชนจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง จะพิจารณาจากกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบ ได้แก่ การขุดเปิด (Open Cut) การดันลอด (Boring) และการเจาะลอด (HDD) โดยแบ่งเป็น
กรณีที่ไม่ก้าหนดมาตรการ และก้าหนดมาตรการติดตังก้าแพงกันเสียง มีรายละเอียดดังนี
(จ.1) กรณีไม่มีมาตรการ

ผลการประเมินระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
o ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในภาพรวม
ส้ า หรั บ การประเมิ น ผลกระทบจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
ในภาพรวม โดยคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) การดันลอด
(Boring) และการเจาะลอด (HDD) ที่ลดทอนตามระยะทางที่ระยะห่ างต่างๆ และน้าไปรวมกับค่าสูงสุ ด
ในปัจจุบันที่ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สามารถสรุประดับเสียงที่เกิดขึนที่ระยะต่างๆ
ได้ดังรูปที่ 4.1-30
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-30 : ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ลดทอนตามระยะทางไปยังพื้นที่อ่อนไหว
จากรูปที่ 4.1-30 พบว่า ระดับเสีย งจากกิจกรรมการขุดเปิด
(Open Cut) และการดันลอด (Boring) ที่ระยะห่างมากกว่า 15 เมตรและ 20 เมตร ตามล้าดับ เมื่อรวม
กับค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดในปัจจุบัน จะมีค่าระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด
ไม่ เกิ น 70 เดซิ เบล(เอ) ส้ าหรั บ กิ จ กรรมการเจาะลอด (HDD) ที่ ระยะห่ า งมากกว่ า 40 เมตร ขึ นไป
เมื่อรวมกับค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดในปัจจุบันจะมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
o ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ

ส้ า หรั บ การประเมิ น ผลกระทบจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง
ต่อชุมชน และพืนที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้พืนที่ก่อสร้างตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ โดยคาดการณ์
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการก่อสร้าง ที่ลดทอนตามระยะทางไปยังพืนที่อ่อนไหว ที่ระยะห่าง
ต่างๆ และน้าไปรวมกับค่าสูงสุดในปัจจุบันที่ตรวจวัดระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริเวณชุมชน
บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 โดยอาศัยการรวมระดับเสียงเชิงพลังงานดังสมการที่ (3) จะได้ระดับเสียงรวมจาก
กิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) เท่ากับ 66.3 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่างจากพืนที่ก่อสร้างประมาณ 20 เมตร
ระดับเสียงรวมจากกิจกรรมการดันลอด (Boring) เท่ากับ 67.7 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่างจากพืนที่ก่อสร้าง
ประมาณ 20 เมตร และระดั บ เสี ย งรวมจากกิ จกรรมการเจาะลอด (HDD) เท่ ากั บ 71.7 เดซิ เบล (เอ)
ที่ ระยะห่ างจากพื นที่ ก่ อ สร้ างประมาณ 25 เมตร ตามล้ าดั บ ซึ่ งระดั บ เสี ย งจากกิ จ กรรมการขุ ด เปิ ด
(Open Cut) และการดั น ลอด (Boring) มี ค่ า ระดั บ เสี ย งอยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐานระดั บ เสี ย งโดยทั่ ว ไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ ก้ าหนดให้ ระดับเสี ยงเฉลี่ ย
24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ส้าหรับระดับเสียงจากกิจกรรมการเจาะลอด (HDD) มีค่าไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1-19
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.1-19
ผลการคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในระยะก่อสร้างโครงการฯ
ระยะห่างจาก
พื้นที่อ่อนไหว
(เมตร)

วิธีการก่อสร้าง

10
20
50
100
300
500
10
- ดันลอด (Boring)
20
50
100
300
500
10
- เจาะลอด (HDD)
20
25
50
100
300
500
มาตรฐาน 2/
- ขุดเปิด
Cut)

หมายเหตุ :

(Open

1/

2/

ระดับเสียง
จากการ
ก่อสร้างที่
ระยะห่าง
1 เมตร
90.1

92.2

99.2

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
ระดับเสียงจาก
ระดับเสียง
กิจกรรมก่อสร้าง
สูงสุดจากการ
ระดับเสียง
ที่ลดทอนตาม
ตรวจวัด
รวม
ระยะทางไปยัง
1/
ปัจจุบนั
พื้นที่อ่อนไหว
70.1
62.3
70.8
64.1
66.3
56.1
63.2
50.1
62.6
40.6
62.3
36.1
62.3
72.2
62.3
72.6
66.2
67.7
58.2
63.7
52.2
62.7
42.7
62.3
38.2
62.3
79.2
62.3
79.3
73.2
73.5
71.2
71.7
65.2
67.0
59.2
64.0
49.7
62.5
45.2
62.4
70

ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด, 2564
อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ระดับการรบกวน
o ระดับการรบกวนในภาพรวม
เมื่อพิจารณาระยะห่าง 20, 50, 100, 200 เมตร จากพืนที่ก่อสร้าง
วางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) การดันลอด (Boring) และการเจาะ
ลอด (HDD) ดังรูปที่ 4.1-31 ถึง รูปที่ 4.1-33 สามารถสรุปผลการค้านวณระดับเสียงรบกวนที่ระยะห่าง
ต่างๆ ได้ดงั ตารางที่ 4.1-20 ถึง ตารางที่ 4.1-24 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
กิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) : ที่ระยะห่ างจากพืนที่ก่อสร้าง
มากกว่า 100 เมตร จะมีค่าระดับ เสียงรบกวนอยู่ในช่ วงไม่รบกวนถึง 16.9 เดซิเบล(เอ) ซึ่งระดับเสียง
รบกวนส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29
พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่ าระดับ เสี ย งรบกวน ที่ ก้าหนดให้ เสี ยงรบกวนจะต้องมีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)
โดยในช่วงเวลาที่มีค่าระดับเสียงรบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
จากการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่าระดับเสียงพืนฐานมากกว่า 10 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเป็นเสียงรบกวน
ที่เกิดขึนก่อนมีโครงการฯ และไม่ได้เกิดจากระดับเสียงที่มาจากโครงการฯ นอกจากนี เมื่อพิจารณาผลต่าง
ค่าระดับเสียง หรือระดับเสียงที่เพิ่มขึนเมื่อมีกิจกรรมก่อสร้าง พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.2-1.9 เดซิเบล (เอ)
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับเสียงที่หูของมนุษย์เริ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง (3 เดซิเบล (เอ)) 1
อย่ างไรก็ตาม ในรัศมี 100 เมตร จากพืนที่ ก่อสร้างแนวท่อ พบว่า
มีบ้ านเรือนในระยะประชิด จ้ านวน 15 หลัง โดยกิจกรรมการก่อสร้างด้วยวิธีการขุดเปิด (Open Cut)
จะด้าเนิน การเป็นช่วงละประมาณ 50 เมตร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาส้าหรับกิจกรรมในแต่ล ะช่วงประมาณ
2 วั น และด้ า เนิ น การในช่ ว งเวลากลางวั น (08.00-17.00 น.) เท่ า นั น ทั งนี โครงการฯ จะมี ก าร
ประชาสั มพัน ธ์ให้ ผู้ อยู่อาศัย หน่ วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน และสถานประกอบการที่อยู่
ใกล้เคียงพืนที่ก่อสร้างของโครงการฯ ได้รับทราบแผนการก่อสร้างก่อนมีกิจกรรมการก่อสร้างล่วงหน้า
อย่ า งน้ อ ย 1 สั ป ดาห์ และขณะมี กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งใกล้ บ้ า นเรื อ นของประชาชน โครงการฯ จะเร่ ง
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


1

ค่าระดับเสียงที่เพิ่มขึนมีค่าน้อยกว่าค่าระดับเสียงที่หูของมนุษย์เริ่มรับรู้ความรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ค่าระดับเสียงเท่ากั บ 3 เดซิเบล (เอ)
(Barely perceptible change at sound level change of 3 dBA) (ที่ ม า : Highway Traffic Noise Analysis and Abatement
Policy and Guidance, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration)

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

หน้า 4-75

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-31 : ระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างวางท่อแบบขุดเปิด (Open Cut)

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

หน้า 4-76

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-32 : ระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างวางท่อแบบดันลอด (Boring)

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

หน้า 4-77

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.1-33 : ระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างวางท่อแบบเจาะลอด (HDD)

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

หน้า 4-78

หมายเหตุ :

หน่วย

เสียงเฉลี่ย
1 ชั่วโมง
จากการตรวจวัด1/

เสียงพื้นฐานจาก
การตรวจวัด

ระดับเสียง
จากกิจกรรม
ณ พื้นที่อ่อนไหว

ระดับเสียงรวม
ณ พื้นที่
อ่อนไหว

ผลต่างค่า
ระดับเสียง

ตัวปรับ
ลดค่า

ค่าระดับเสียง
รบกวน

dB(A)

57.5-68.2

43.2-57.1

68.9

69.2-71.6

3.4-11.7

0.5-3.0

11.8-25.8

dB(A)

57.5-68.2

43.2-57.1

60.9

62.5-68.9

0.7-5.0

1.5-7.0

3.5-18.0

dB(A)

57.5-68.2

43.2-57.1

54.9

59.4-68.4

0.2-1.9

4.5-7.0

ไม่รบกวน*-16.9

dB(A)

57.5-68.2

43.2-57.1
มาตรฐาน2/

48.9

58.1-68.3

0.1-0.6

7.0

ไม่รบกวน*-16.8
10

พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพืนฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด, 2564
อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
ไม่รบกวน * หมายถึง ค่าระดับการรบกวนมีค่าติดลบ
1/
2/

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะห่างจาก
พื้นที่ก่อสร้าง
กิจกรรมการก่อสร้าง
(เมตร)
20
ขุดเปิด (Open Cut)
ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.
50
ขุดเปิด (Open Cut)
ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.
100
ขุดเปิด (Open Cut)
ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.
200
ขุดเปิด (Open Cut)
ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

หน้า 4-79

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

ตารางที่ 4.1-20
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว จากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut) กรณีไม่มีการกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง

20

กิจกรรมการก่อสร้าง

เสียง
พื้นฐานจาก
การ
ตรวจวัด

ระดับเสียง
จากกิจกรรม
ณ พื้นที่
อ่อนไหว

ระดับเสียง
รวม
ณ พื้นที่
อ่อนไหว

ผลต่างค่า
ระดับเสียง

ตัวปรับ
ลดค่า

ตัวปรับเพิ่ม
เสียง
กลางคืน

ค่าระดับเสียง
รบกวน

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

66.2
66.2

66.3-70.3
66.2-70.6

2.1-16.9
1.9-22.4

0.0-4.5
0.0-4.5

3.0

9.3-23.1
14.4-26.4

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

58.2
58.2

58.7-68.6
58.4-69.1

0.4-9.3
0.4-14.6

0.5-7.0
0.0-7.0

3.0

0.1-17.1
6.2-19.4

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

52.2
52.2

54-68.3
52.8-68.8

0.1-4.6
0.1-9

1.5-7.0
0.5-7.0

3.0

ไม่รบกวน*-16.8
5.5-19.1

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8
มาตรฐาน2/

46.2
46.2

51.1-68.2
48.2-68.7

0-1.7
0-4.4

4.5-7.0
2.0-7.0

3.0

ไม่รบกวน*-16.7
0.2-19
10

- ดันลอด (Boring)
ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.

50

- ดันลอด (Boring)
ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.

100

- ดันลอด (Boring)
ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.

200

- ดันลอด (Boring)
ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.

หมายเหตุ :

หน่วย

เสียงเฉลี่ย
1 ชั่วโมง /
5 นาที จากการ
ตรวจวัด1/

รายงานฉบับสมบูรณ์

หน้า 4-80

กิจกรรมการดันลอด ในช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ส้าหรับช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที
ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด, 2564
2/
อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
ไม่รบกวน * หมายถึง ค่าระดับการรบกวนมีค่าติดลบ
1/

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะห่างจาก
พื้นที่ก่อสร้าง
(เมตร)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

ตารางที่ 4.1-21
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว จากกิจกรรมดันลอด (Boring) กรณีไม่มีการกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง

20
50
100
200

หมายเหตุ :

กิจกรรมการก่อสร้าง

- ดันลอด (Boring)
-

06.00-22.00 น.
22.00-06.00 น.
ดันลอด (Boring)
06.00-22.00 น.
22.00-06.00 น.
ดันลอด (Boring)
06.00-22.00 น.
22.00-06.00 น.
ดันลอด (Boring)
06.00-22.00 น.
22.00-06.00 น.

เสียงเฉลี่ย
ระดับเสียง ระดับเสียง
เสียงพื้นฐาน
1 ชั่วโมง/
จากกิจกรรม
รวม
ผลต่างค่า ตัวปรับ
หน่วย
จากการ
5 นาที จาก
ณ พืน้ ที่
ณ พื้นที่ ระดับเสียง2/ ลดค่า
ตรวจวั
ด
การตรวจวัด1/
อ่อนไหว
อ่อนไหว
dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

46.8
46.8

51.3-68.2
48.6-68.7

0.0-1.9
0.0-4.8

4.5-7.0
1.5-7.0

3.0

ไม่รบกวน* – 16.7
0.3-19.0

13/112
46/672

0.0-0.1
0.0-0.2

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

38.8
38.8

49.8-68.2
45.0-68.7

0.0-0.4
0-1.2

7.0
7.0

3.0

ไม่รบกวน* -16.7
ไม่รบกวน* -19.0

13/112
41/672

0.0
0.0

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

32.8
32.8

49.5-68.2
44.1-68.7

0.0-0.1
0.0-0.3

7.0
7.0

3.0

ไม่รบกวน* -16.7
ไม่รบกวน* -19.0

13/112
41/672

0.0
0.0

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8
มาตรฐาน3/

26.9
26.9

49.4-68.2
43.9-68.7

0.0
0.0-0.1

7.0
7.0

3.0

ไม่รบกวน* -16.7
ไม่รบกวน* -19.0
10

13/112
41/672
-

0.0
0.0
-

รายงานฉบับสมบูรณ์

หน้า 4-81

กิจกรรมการดันลอด ในช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ส้าหรับช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที
ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด, 2564
2/
ผลต่างค่าระดับเสียงหรือระดับเสียงจากโครงการที่เพิ่มขึนจากระดับเสียงปัจจุบนั = ค่าระดับเสียงรวม (เสียงจากแหล่งก้าเนิดบริเวณพืนที่อ่อนไหวรวมกับเสียงจากการตรวจวัด) ลบด้วยค่าระดับเสียง
จากการตรวจวัด
3/
อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
ไม่รบกวน * หมายถึง ค่าระดับการรบกวนมีค่าติดลบ
1/

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะห่าง
จากพื้นที่
ก่อสร้าง
(เมตร)

ค่าระดับเสียงรบกวน
ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์
ตัวปรับ
มาตรฐาน
เพิ่มเสียง ค่าระดับเสียงรบกวน
จานวน
ผลต่าง
กลางคืน
ช่วงเวลา ค่าระดับ
เสียง2/

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

ตารางที่ 4.1-22
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว จากกิจกรรมดันลอด (Boring) กรณีกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง

กิจกรรมการก่อสร้าง

เสียงพื้นฐาน
จากการ
ตรวจวัด

ระดับเสียง
จากกิจกรรม
ณ พื้นที่
อ่อนไหว

ระดับเสียง
รวม
ณ พืน้ ที่
อ่อนไหว

ผลต่างค่า
ระดับเสียง

ตัวปรับ
ลดค่า

ตัวปรับ
เพิ่มเสียง
กลางคืน

ค่าระดับเสียง
รบกวน

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

73.2
73.2

73.2-74.4
73.2-74.5

6.2-23.8
5.8-29.4

0.0-1.5
0-1.5

3.0

16.0-29.9
21.4-33.3

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

65.2
65.2

65.3-70
65.2-70.3

1.8-15.9
1.6-21.4

0.0-4.5
0.0-4.5

3.0

8.1-22.0
13.9-25.4

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

59.2
59.2

59.6-68.7
59.3-69.2

0.5-10.2
0.5-15.5

0.5-7.0
0.0-7.0

3.0

2.9-17.2
6.4-19.5

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8
มาตรฐาน 2/

53.2
53.2

54.7-68.3
53.7-68.8

0.1-5.3
0.1-9.9

1.5-7.0
0.5-7.0

3.0

ไม่รบกวน*-16.8
5.5-19.1
10

- เจาะลอด (HDD)
ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.

50

- เจาะลอด (HDD)
ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.

100

- เจาะลอด (HDD)
ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.

200

- เจาะลอด (HDD)
ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.

หมายเหตุ :

หน่วย

เสียงเฉลี่ย
1 ชั่วโมง/5 นาที
จากการตรวจวัด1/

รายงานฉบับสมบูรณ์

หน้า 4-82

กิจกรรมการเจาะลอด ในช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ส้าหรับช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 5
นาที ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด, 2564
2/
อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
ไม่รบกวน * หมายถึง ค่าระดับการรบกวนมีค่าติดลบ
1/

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะห่าง
จากพื้นที่
ก่อสร้าง
(เมตร)
20

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.1-23
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว จากกิจกรรมเจาะลอด (HDD) กรณีไม่มีการกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง

20

- เจาะลอด (HDD)

50

-

100

-

200

หมายเหตุ :

-

06.00-22.00 น.
22.00-06.00 น.
เจาะลอด (HDD)
06.00-22.00 น.
22.00-06.00 น.
เจาะลอด (HDD)
06.00-22.00 น.
22.00-06.00 น.
เจาะลอด (HDD)
06.00-22.00 น.
22.00-06.00 น.

หน่วย

ค่าระดับเสียงรบกวน
ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์
ระดับเสียง
ผลต่างค่า
ตัวปรับเพิ่ม
มาตรฐาน
รวม
ตัวปรับลด
ค่าระดับเสียง
ระดับเสียง
เสียง
ณ พื้นที่
ค่า
รบกวน
จานวน ผลต่างค่า
2/
กลางคืน
อ่อนไหว
ช่วงเวลา ระดับ
เสียง2/

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

50.4
50.4

52.9-68.3
51.3-68.8

0.1-3.5
0.1-7.5

2.0-7.0
0.5-7.0

3.0

ไม่รบกวน*-16.8 14/112
3.6-19.1
62/672

0.1-0.4
0.1-7.5

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

42.6
42.6

50.2-68.2
46.3-68.7

0.0-0.8
0.0-2.5

7.0
3.0-7.0

3.0

ไม่รบกวน*-16.7 13/112
ไม่รบกวน*-19.0 45/672

0.0-0.1
0.0-0.1

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

36.6
36.6

49.6-68.2
44.6-68.7

0.0-0.2
0.0-0.8

7.0
7.0

3.0

ไม่รบกวน*-16.7 13/112
ไม่รบกวน*-19.0 41/672

0.0
0.0

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8
มาตรฐาน3/

30.6
30.6

49.5-68.2
44.0-68.7

0.0-0.1
0.0-0.2

7.0
7.0

3.0

ไม่รบกวน*-16.7 13/112
ไม่รบกวน*-19.0 41/672
10
-

0.0
0.0
-

รายงานฉบับสมบูรณ์

หน้า 4-83

กิจกรรมการเจาะลอด ในช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ส้าหรับช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 5
นาที ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด, 2564
2/
ผลต่างค่าระดับเสียงหรือระดับเสียงจากโครงการที่เพิ่มขึนจากระดับเสียงปัจจุบนั = ค่าระดับเสียงรวม (เสียงจากแหล่งก้าเนิดบริเวณพืนที่อ่อนไหวรวมกับเสียงจากการตรวจวัด) ลบด้วยค่าระดับเสียง
จากการตรวจวัด
3/
อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
ไม่รบกวน * หมายถึง ค่าระดับการรบกวนมีค่าติดลบ
1/

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะห่างจาก
พื้นที่ก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้าง
(เมตร)

เสียงเฉลี่ย
ระดับเสียง
เสียงพื้นฐาน
1 ชั่วโมง/
จากกิจกรรม
จากการ
5 นาที จากการ
ณ พืน้ ที่
ตรวจวัด
1/
ตรวจวัด
อ่อนไหว

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.1-24
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว จากกิจกรรมเจาะลอด (HDD) กรณีกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

กิจ กรรมการดั น ลอด (Boring): ภายหลั งก้ าหนดมาตรการติ ด ตั ง
ก้าแพงกันเสี ยงที่ความสูงจากระดับ พืนดินไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร พบว่า ที่ระยะห่ างจากพืนที่ก่อสร้าง
มากกว่า 20 เมตร (ต้าแหน่งก่อสร้างบ่อส่ง) จะมีผลกระทบด้านระดับเสียงรบกวนอยู่ในระดับต่้า โดยมีค่า
ระดับเสียงรบกวนช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) อยู่ในช่วงไม่รบกวนถึง 16.7 เดซิเบล(เอ) และ
ระดับเสียงรบกวนช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.) อยู่ในช่วง 0.3-19.0 เดซิเบล(เอ) ซึ่งระดับเสียง
รบกวนส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อพิจารณาผลการตรวจวั ดระดับเสียง ณ ช่วงเวลาที่ค่า
ระดับการรบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที สูงกว่าระดับ
เสียงพืนฐานมากกว่า 10 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเป็นเสียงรบกวนที่เกิดขึนก่อนมีโครงการและไม่ได้เกิดจากระดับ
เสี ย งที่ ม าจากโครงการ นอกจากนี เมื่ อ พิ จ ารณาผลต่ า งค่ า ระดั บ เสี ย ง หรื อ ระดั บ เสี ย งที่ เพิ่ ม ขึ น
เมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่มีค่าระดับเสียงรบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าอยู่
ในช่วง 0.0-0.2 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับเสียงที่หูของมนุษย์เริ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง
(3 เดซิเบล (เอ)) โดยบ้ านพักอาศัยที่อยู่ใกล้ พืนที่ก่อสร้างแบบดันลอดมากที่สุด มีระยะห่ าง 20 เมตร
จ้านวน 2 ครัวเรือน ดังนัน ผลกระทบด้านระดับเสียงรบกวนจึงอยู่ในระดับต่้า
กิจ กรรมการเจาะลอด (HDD) : ภายหลั งก้าหนดมาตรการติ ดตั ง
ก้าแพงกันเสียง ที่ความสูงจากระดับพืนดินไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร ที่ระยะห่างจากพืนที่ก่อสร้างมากกว่า
50 เมตร (ต้าแหน่งก่อสร้างบ่อส่ง) จะมีผลกระทบด้านระดับเสียงรบกวนอยู่ในระดับต่้า โดยมีค่าระดับ
เสียงรบกวนช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) อยู่ในช่วงไม่รบกวนถึง 16.7 เดซิเบล (เอ) และระดับ
เสียงรบกวนช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.) อยู่ในช่วงไม่รบกวนถึง 19.0 เดซิเบล (เอ) ซึ่งระดับเสียง
รบกวนส่ วนใหญ่ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสี ยง ณ ช่วงเวลา
ที่ค่าระดับการรบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที สูงกว่า
ระดับเสียงพืนฐานมากกว่า 10 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเป็นเสียงรบกวนที่เกิดขึนก่อนมีโครงการและไม่ได้เกิดจาก
ระดับ เสียงที่มาจากโครงการฯ นอกจากนี เมื่อพิจารณาผลต่างค่าระดับเสียง หรือระดับเสียงที่เพิ่มขึน
เมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่มีค่าระดับเสียงรบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าอยู่
ในช่วง 0.0-0.1 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับเสียงที่หูของมนุษย์เริ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง
(3 เดซิเบล (เอ))
ทังนี พืนที่อ่อนไหวที่อยู่ในรัศมี 50 เมตร จากพืนที่ก่อสร้าง (ต้าแหน่ง
ก่อสร้างบ่อส่ง) มีจ้านวน 1 หลัง ซึ่งมีระยะห่าง 25 เมตร อย่างไรก็ตาม ภายหลังก้าหนดมาตรการติดตัง
ก้าแพงกันเสี ยง ที่ความสูงจากระดับ พืนดินไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร พบว่า ระดับเสียงรบกวนส่ วนใหญ่
ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนัน ผลกระทบด้านระดับเสียงรบกวนจึงอยู่ในระดับต่้า
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หน้า 4-84

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

o ระดับเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
การก่อสร้างวางท่อแบบขุดเปิด (Open Cut) จะด้าเนินการในช่วงเวลา
กลางวั น (08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.) ดั งนั น การประเมิ น ผลกระทบด้ านเสี ยงรบกวน
จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ จึงพิจารณาเฉพาะช่วงเวลากลางวันระหว่าง 08.00-12.00 น. และ
13.00-17.00 น. เท่ านั น จากคู่ มื อ วั ด เสี ย งรบกวน (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) ที่ เผยแพร่ เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม
พ.ศ.2561 ของกรมควบคุมมลพิ ษ แหล่ งก้าเนิ ดเสี ยงจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการที่ ด้าเนิ นการ
ต่อเนื่ องมากกว่า 1 ชั่ว โมง จั ดอยู่ ในกรณี ที่ 1 (เสี ยงจากแหล่ ง ก้าเนิดเสี ยงเกิดขึนอย่างต่อเนื่ องตังแต่
1 ชั่ ว โมงขึ นไป) ดั งนั น การคาดการณ์ เสี ย งรบกวนจึ งใช้ ค่ า ระดั บ เสี ย งเฉลี่ ย 1 ชั่ ว โมง (Leq 1 ชม.)
เป็นตัวแทน ผลการคาดการณ์ค่าระดับเสียงรบกวนบริเวณพืนที่อ่อนไหว รายละเอียดดัง ตารางที่ 4.1-25
พบว่า ผลการคาดการณ์ ค่าระดับ เสี ย งรบกวนบริเวณพืนที่อ่อนไหว มีค่าระดับเสี ยงรบกวนอยู่ในช่ว ง
16.1-30.0 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนที่ก้าหนดให้เสียงรบกวนจะต้องมีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)
ดังนัน จึงต้องมีการก้าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านระดับเสียง
ส้ า หรั บ การก่ อ สร้ า งด้ ว ยวิ ธี ดั น ลอด (Boring) และเจาะลอด (HDD)
พิจารณาตามลักษณะกิจกรรมของโครงการที่ด้าเนินการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจัดอยู่ในกรณีที่ 1
และ 4 ตามแนวทางในคู่มือวัดเสียงรบกวนของส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 โดยในช่วงเวลา 06.00-22.00 น. ก้าหนดให้ใช้
ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เป็นตัวแทนของระดับเสียงขณะมีการรบกวน และช่วงเวลา 22.00-06.00 น.
ก้าหนดให้ใช้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที เป็นตัวแทนของระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามล้าดับ
ผลการประเมินค่าระดับการรบกวน สรุปได้ดังตารางที่ 4.1-25 พบว่า
การก่อสร้ างด้ว ยวิธี ดั น ลอด (Boring) และเจาะลอด (HDD) มี ค่าระดับ เสี ยงรบกวนช่ว งเวลากลางวัน
(06.00-22.00 น.) อยู่ในช่วง 9.3-23.1 เดซิเบล (เอ) และ 14.2-28.1 เดซิเบล (เอ) ตามล้าดับ และระดับ
เสียงรบกวนช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.) มีค่าอยู่ในช่วง 14.4-26.4 เดซิเบล (เอ) และ 19.7-31.3
เดซิเบล (เอ) ตามล้าดับ ซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่ก้าหนดค่าไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)
ดังนัน จึงต้องมีการก้าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านระดับเสียง
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เสียงพื้นฐาน
จากการ
ตรวจวัด

ระดับเสียง
จากกิจกรรม
ณ พื้นที่อ่อนไหว

ระดับเสียง
รวม
ณ พื้นที่
อ่อนไหว

ผลต่างค่า
ระดับเสียง

ตัวปรับ
ลดค่า

ตัวปรับเพิ่ม
เสียง
กลางคืน

ค่าระดับ
เสียง
รบกวน

dB(A)

57.5-68.2

43.2-57.1

73.3

73.4-74.5

6.3-15.9

0.0-1.5

-

16.1-30.0

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8

62.2
62.2

66.3-70.3
66.2-70.6

2.1-16.9
1.9-22.4

0.0-4.5
0.0-4.5

3.0

9.3-23.1
14.4-26.4

dB(A)
dB(A)

49.4-68.2
43.8-68.7

43.2-57.1
42.9-54.8
มาตรฐาน 2/

71.2
71.2

71.2-73.0
71.2-73.1

4.8-21.8
4.4-27.4

0.0-1.5
0.0-2.0

3.0

14.2-28.1
19.7-31.3
10

หน่วย

บ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า

- ขุดเปิด (Open Cut)
ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

- ดันลอด (Boring)
ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.

- เจาะลอด (HDD)
ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
ระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.
หมายเหตุ :

1/

2/
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รายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมการขุดเปิด พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพืนฐานเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
จากการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด, 2564
กิจกรรมการเจาะลอด ในช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ส้าหรับช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียง
เฉลี่ย 5 นาที ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการตรวจวัดโดยบริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด, 2564
อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการก่อสร้าง

เสียงเฉลี่ย
1 ชั่วโมง/5 นาที
จากการตรวจวัด1/

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.1-25
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว กรณีไม่มีการกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(จ.2) กรณีที่มีการกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกันเสียง
จากผลการคาดการณ์ค่าระดับเสียงบริเวณพืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
ด้านเสียง จากกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ พบว่า มีค่าระดับเสียงรบกวนสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ดังนั น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใกล้ เคี ย ง ทางโครงการฯ จึ งได้ ก้ า หนดมาตรการ โดยก้ า หนดให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงในระดับต่้า รวมทังก้าหนดมาตรการติดตัง
ก้าแพงกันเสียงบริเวณพืนที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับพืนที่อ่อนไหว โดยก้าหนดให้ก้าแพงกันเสียงมีลักษณะเป็น
แผ่ น หนา ทึ บ หรื อ เลื อ กใช้ วั ส ดุ ป ระเภท Steel, 24 ga หรือ วัส ดุ อื่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เที ย บเท่ า ซึ่ งมี ค่ า
การสูญเสียการส่งผ่าน (Transmision Loss:TL) เท่ากับ 18 เดซิเบล (เอ) หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความสามารถ
ในการลดเสียงเท่ากัน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.1-26 และมีความสูงจากระดับพืนดินไม่น้อยกว่า
2.5 เมตร ส้าหรับ กิจกรรมการขุดเปิ ด (Open Cut) และการดันลอด (Boring) และมีความสู งจากระดับ
พืนดินไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร ส้าหรับการเจาะลอด (HDD) เนื่องจากมีระดับเสียงดังกว่ากิจกรรมอื่นๆ
การค้ านวณระดับ เสี ยงที่ ล ดลงจากการเดิ นทางข้ ามก้าแพงกั นเสี ย ง
(Insertion Loss) ไปสู่ผู้รับผลกระทบบริเวณอาคารที่พักอาศัยชันต่างๆ ค้านวณจากสมการความสัมพันธ์
ระหว่างค่ า Fresnel Number (N) และค่าการลดทอนเสี ย งจากสู ต รของ Maekawa ดังสมการที่ (4)
โดยค้านวณหาค่า Fresnel number (N) ดังสมการที่ (5)
ทั งนี หากค่ า L (Insertion Loss) ที่ ค้ า นวณได้ มี ค่ า มากกว่ า 25
เดซิเบล (เอ) จะปรับค่าเป็น 25 เดซิเบล (เอ) (ระดับเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผ่านก้าแพงกันเสียงจะยอมรับได้
สูงสุ ดเท่ากับ เดซิเบล (เอ)) และการค้านวณหาค่า Fresnel Number (N) โดยมีค่าตัว แปรต่างๆ ที่ใช้
ในการค้านวณหาค่า Fresnel Number ดังนี
L
=
10 log (3 + 20N)
………………….(4)
โดย

เมื่อ a
b
c

V

L

=

N

=
=

=
=
=
=
=

การลดลงของเสียง (Insertion Loss)
(เดซิเบล (เอ))
Fresnel Number
2( a  b  c )
.................................(5)


ระยะขจัดจากแหล่งก้าเนิดเสียงถึงขอบก้าแพงด้านบน
ระยะขจัดจากขอบก้าแพงด้านบนถึงผู้รับเสียง
ระยะขจัดจากแหล่งก้าเนิดเสียงถึงผู้รับเสียง
ความยาวคลื่นเสียง = V/F
อัตราเร็วคลื่นเสียง ณ อุณหภูมิใดๆ
(V0 [1+ (tºC/273.2)]1/2)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.1-26
ระดับเสียงที่ลดลง (Transmission Loss) จากการใช้วัสดุดูดซับเสียงประเภทต่างๆ
Material
Polycarbonate
Acrylic (Poly-Methyl-Meta-Acrylate (PPMA))
Concrete block (200x200x400 light weight)
Dense concrete
Light concrete
Light concrete
Brick
Steel, 18 ga
Steel, 20 ga
Steel, 22 ga
Steel, 24 ga
Aluminum sheet
Aluminum sheet
Aluminum sheet
Wood
Plywood
Plywood
Absorptive panels with Polyester film backed by
sheet
หมายเหตุ :
ที่มา :

Thickness
(mm)
8-12
15
200
100
150
100
150
1.27
0.95
0.79
0.64
1.59
3.18
6.35
25
13
25
50-125

Surface Density
(kg/m2)
10-14
18
151
244
244
161
288
9.8
7.3
6.1
4.9
4.4
8.8
17.1
18
8.3
16.1
20-30

Transmission
Loss * (dB)
30-33
32
34
40
39
36
40
25
22
20
18
23
25
27
21
20
23
30-47

* Values assuming no openings or gaps in the barriers
ดัดแปลงจาก Environmental Protection Department and Highways Department,
Government of the Hong Kong SAR., 2003

V0 =

อัตราเร็วคลื่นเสียงที่อุณหภูมิ 0 ºC มีค่าเท่ากับ
331.4 เมตรต่อวินาที
tºC =
อุ ณ หภู มิ บ รรยากาศ (ºC) (อ้ า งอิ งสถิ ติ ภู มิ อ ากาศ
คาบ 30 ปี สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง สกษ. ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา มีค่าเท่ากับ 28.1 ºC
F =
ความถี่คลื่นเสียง = 550 Hz
รายละเอี ย ดการค้ า นวณค่ า ระดั บ เสี ย งที่ ล ดลงจากการเดิ น ทาง
ข้ามก้าแพงกั นเสี ย งไปยั งชุ มชนใกล้ เคีย ง ดั ง ตารางที่ 4.1-27 โดยมีค่ าตั ว แปรที่ ใช้ ค้านวณ แสดงดั ง
รูปที่ 4.1-34
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.1-27
รายละเอียดการคานวณค่าระดับเสียงที่ลดลงจากการเดินทางข้ามกาแพงกั้นเสียง
ไปยังบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า
รายละเอียด
ระยะขจัดจากแหล่งก้าเนิดเสียงถึงขอบด้านบนของก้าแพง (เมตร)
ระยะขจัดจากขอบด้านบนของก้าแพงถึงผู้รับเสียง (เมตร)
ระยะขจัดจากแหล่งก้าเนิดถึงผูร้ ับเสียง (เมตร)
ระยะขจัดจากแหล่งก้าเนิดถึงก้าแพง (เมตร)
ระยะจากก้าแพงถึงผู้รับเสียง (เมตร)
ความสูงของก้าแพง (เมตร)
ความสูงของแหล่งก้าเนิดเสียง (เมตร) 1/
ความสูงของผู้รับเสียง (เมตร)
ระยะความสูงจากแหล่งก้าเนิดเสียงไปยังขอบด้านบนของก้าแพง
(เมตร)
ระยะความสูงจากผู้รับเสียงไปยังขอบด้านบนของก้าแพง (เมตร)
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของบรรยากาศ
อัตราเร็วคลื่นเสียง (เมตร/วินาที)
ความถีค่ ลื่นเสียง (Hz)
ความยาวคลื่นเสียง (เมตร)
Fresnel number
ระดับเสียงที่ลดลง (Insertion Loss)

a = (d2+ga2)1/2
b = (e2+gb2)1/2
c
d
e
f
Hs
Hr
ga =(f-Hs)
gb=(f- Hr)
tºC
V =(331.4 [1+
(tºC/ 273.2)]1/2)
F
 =(V/F)
N =2(a+b-c)/ 
10 log (3+20N)

ดันลอด
(Boring)
2.2
19.0
20.0
1.0
19.0
2.5
0.5
1.5

เจาะลอด
(HDD)
3.6
24.1
25.0
1.0
24.0
4.0
0.5
1.5

2.0

3.5

1.0
28.1
348.0

2.5
28.1
348.0

550.0
0.6
4.2
19.4

550.0
0.6
9.2
22.7

รูปที่ 4.1-34 : ระยะอ้างอิงที่ใช้คานวณค่า Fresnel Number
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ผลการคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง ที่ลดทอนตามระยะทางไปยังพืนที่อ่อนไหว ที่ระยะห่างต่างๆ ภายหลังก้าหนดมาตรการติดตัง
ก้าแพงกันเสียง รายละเอียดดังตารางที่ 4.1-28 พบว่า ระดับเสียงจากกิจกรรมการขุดเปิด (Open Cut)
การดันลอด (Boring) และการเจาะลอด (HDD) เมื่อรวมกับระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในปัจจุบัน จะมีค่า
เท่ากับ 62.4, 62.4 และ 62.5 เดซิเบล (เอ) ตามล้าดับ ซึ่งมีค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก้าหนดให้ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)

ระดับเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่อ่อนไหว
ผลการประเมินค่าระดับการรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้างแนวท่อ
ส่ งก๊ า ซธรรมชาติ ข องโครงการฯ กรณี ก้ า หนดมาตรการลดผลกระทบด้ า นเสี ย ง พบว่ า มี ค่ า ระดั บ
การรบกวนลดลง รายละเอียดดังตารางที่ 4.1-29 สามารถสรุปได้ดังนี
การก่อสร้างด้วยวิธีขุดเปิด (Open Cut) มีค่าระดับเสียงรบกวน
อยู่ ในช่วง ไม่รบกวนถึง 16.9 เดซิเบล (เอ) ซึ่งระดับเสี ยงรบกวนส่ วนใหญ่ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่ าระดับ เสี ยงรบกวน
ที่ก้าหนดให้เสียงรบกวนจะต้องมีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ) อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่มีค่าระดับเสียง
รบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่า
สูงกว่าระดับเสียงพืนฐานมากกว่า 10 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเป็นเสียงรบกวนที่เกิดขึนก่อนมีโครงการและไม่ได้
เกิดจากระดับเสียงที่มาจากโครงการฯ
การก่ อสร้างด้ว ยวิธีดัน ลอด (Boring) มี ค่าระดั บ เสี ย งรบกวน
ช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) อยู่ในช่วงไม่รบกวนถึง 16.7 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงรบกวน
ช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.) อยู่ในช่วง 0.3-19.0 เดซิเบล (เอ) ส้าหรับการก่อสร้างด้วยวิธีเจาะ
ลอด (HDD) มีค่าระดับ เสี ยงรบกวนช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) อยู่ในช่วงไม่รบกวนถึง 16.7
เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงรบกวนช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.) อยู่ในช่วง 0.6-19.0 เดซิเบล (เอ)
ซึ่งระดับเสียงรบกวนส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียง ณ
ช่วงเวลาที่ค่าระดับการรบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 5 นาที
สูงกว่าระดับเสียงพืนฐานมากกว่า 10 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเป็นเสียงรบกวนที่เกิดขึนก่อนมีโครงการฯ และ
ไม่ได้เกิดจากระดับเสียงที่มาจากโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

นอกจากนี เมื่อพิจารณาผลต่างค่าระดับเสียง หรือระดับเสียง
ที่เพิ่มขึนเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่มีค่าระดับเสียงรบกวนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า
มี ค่ า อยู่ ในช่ ว ง 0.0-0.8 เดซิ เบล (เอ) ซึ่ งมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ าระดั บ เสี ย งที่ หู ข องมนุ ษ ย์ เริ่ ม รั บ รู้ ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลง (3 เดซิเบล (เอ))2 ดังนัน ผลกระทบด้านระดับเสียงในระยะก่อสร้างเมื่อมีมาตรการติดตัง
ก้าแพงกันเสียง สามารถลดผลกระทบจากเสียงรบกวนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ผลกระทบจึงอยู่ในระดับ
ต่า้ (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
อย่างไรก็ตาม เพื่อพิจารณาลักษณะ Distribution Frequency
of Accuracy ของเสียงที่เกิดขึนจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการฯ ในที่นีจึงได้ก้าหนดให้มีการตรวจวัด
พารามิเตอร์ L10 และ L50 ในระยะก่อสร้างเพิ่มเติม บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้บ่อส่ง
ช่วงที่มีการดันลอดบริเวณ KP 0+683 ช่วงที่มีการเจาะลอดบริเวณ KP 0+695 และช่วงที่มีการดันลอด
บริเวณ KP 1+239 รายละเอียดจะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 5
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะด้ าเนิ น การของโครงการจะไม่ มี ผ ลกระทบด้ านเสี ย ง เนื่ อ งจากท่ อ ส่ งก๊ าซฯ
จะวางอยู่ใต้พืนดินลึกอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยมีเพียงกิจกรรมการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จึงไม่มี
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง (ไม่มีผลกระทบ = 0)

2

ค่าระดับเสียงที่เพิ่มขึนมีค่าน้อยกว่าค่าระดับเสียงที่หูของมนุษย์เริ่มรับรู้ความรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ค่าระดับเสียงเท่ากับ 3 เดซิเบล(เอ)
(Barely perceptible change at sound level change of 3 dBA) (ที่ ม า : Highway Traffic Noise Analysis and Abatement
Policy and Guidance, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration)
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- ขุดเปิด (Open Cut)
- ดันลอด (Boring)
- เจาะลอด (HDD)
หมายเหตุ :

1/
2/
3/

20
20
25

ระดับเสียงจากการ
ก่อสร้างที่
ระยะห่าง 1 เมตร
90.1
92.2
99.2
มาตรฐาน

ระดับเสียงที่ลดลง
จากการเดินทาง
ข้ามกาแพงกั้น
เสียง1/
(-19.4)
(-19.4)
(-22.7)

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบล (เอ))
ระดับเสียงจาก
ระดับเสียงสูงสุด
ระดับเสียงรวม
กิจกรรมก่อสร้าง
จากการตรวจวัด
ภายหลังติดตั้ง
ปัจจุบนั 2/
กาแพงกั้นเสียง
44.7
62.3
62.4
46.8
62.3
62.4
48.5
62.3
62.5
703/

การค้านวณค่าระดับเสียงที่ลดลงจากการเดินทางข้ามวัสดุลดทอนเสียง
ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด, 2564
อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วิธีการก่อสร้าง

ระยะห่างจาก
พื้นที่อ่อนไหว
(เมตร)

ระดับเสียงจาก
กิจกรรมก่อสร้าง
ที่ลดทอนตาม
ระยะทางไปยัง
พื้นที่อ่อนไหว
64.1
66.2
71.2

หน้า 4-92

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.1-28
ผลการคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในระยะก่อสร้างโครงการฯ
(กรณีกาหนดมาตรการลดผลกระทบด้านระดับเสียง)

กิจกรรมการก่อสร้าง

เสียงเฉลี่ย 1
ชั่วโมง/
5 นาที จากการ
ตรวจวัด1/

บ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า
- ขุดเปิด (Open Cut)
08.00-17.00 น.
57.5-68.2

- ดันลอด (Boring)

เสียงพื้นฐาน
จากการ
ตรวจวัด

ระดับเสียงจาก ระดับเสียงรวม ผลต่างค่า ตัวปรับลด ตัวปรับเพิ่ม
กิจกรรม ณ
ณ พื้นที่
ระดับเสียง2/
ค่า
เสียงกลางคืน
พื้นที่อ่อนไหว
อ่อนไหว

43.2-57.1

53.9

59.1-68.4

0.2-1.6

4.5-7

-

ไม่รบกวน* –
16.9

11/56

0.2-0.8

ไม่รบกวน* –
16.7
0.3-19.0

13/112

0.0-0.1

46/672

0.0-0.2

ไม่รบกวน* –
16.7
0.6-19.0
10

13/112

0.0-0.2

46/672

0.0-0.3

06.00-22.00 น.

49.4-68.2

43.2-57.1

46.8

51.3-68.2

0.0-1.9

4.5-7

-

22.00-06.00 น.

43.8-68.7

42.9-54.8

46.8

48.6-68.7

0.0-4.8

1.5-7

3.0

06.00-22.00 น.

49.4-68.2

43.2-57.1

48.5

52-68.2

0.0-2.6

3-7

-

22.00-06.00 น.

43.8-68.7

42.9-54.8

48.5
มาตรฐาน3/

49.8-68.7

0.0-6.0

1.5-7

3.0

- เจาะลอด (HDD)

หมายเหตุ :

ค่าระดับเสียง
รบกวน

ค่าระดับเสียงรบกวน
ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
จานวน
ผลต่างค่า
ช่วงเวลา
ระดับ
เสียง2/

รายงานฉบับสมบูรณ์

หน้า 4-93

กิจกรรมการขุดเปิด พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเสียงพืนฐานเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช
แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด, 2564
กิจกรรมการเจาะลอด ในช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ส้าหรับช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00น.) พิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่
5 นาที ในช่วงวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ้ากัด, 2564
2/
ผลต่างค่าระดับเสียงหรือระดับเสียงจากโครงการที่เพิ่มขึนจากระดับเสียงปัจจุบนั = ค่าระดับเสียงรวม (เสียงจากแหล่งก้าเนิดบริเวณพืนที่อ่อนไหวรวมกับเสียงจากการตรวจวัด) ลบด้วยค่าระดับเสียง
จากการตรวจวัด
3/
อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
ไม่รบกวน * หมายถึง ค่าระดับการรบกวนมีค่าติดลบ
1/

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน่วย : เดซิเบล(เอ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.1-29
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณพื้นที่อ่อนไหว กรณีไม่มีการกาหนดมาตรการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง
(กรณีกาหนดมาตรการลดผลกระทบด้านระดับเสียง)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

4.1.7

ความสั่นสะเทือน
(1) ระยะก่อสร้าง
ในขั นตอนการก่ อ สร้ างวางท่ อ ส่ งก๊ า ซฯ ของโครงการฯ อาจมี กิ จ กรรมที่ ท้ า ให้ เกิ ด
ความสั่นสะเทือน โดยระดับผลกระทบของความสั่นสะเทือนขึนอยู่กับชนิดของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้
ในการก่อสร้าง รวมถึงระยะห่างของแหล่งรับผลกระทบ โดยขนาดของความสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านพืนดิน
จะลดลงตามระยะทางที่เ พิ่ม ขึ น โดยสามารถอ้า งอิง ค่าความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ระยะห่างจากแหล่งก้าเนิด 25 ฟุต หรือ 7.62 เมตร จากข้อมูลของ Transit Noise and Vibration
Impact Assessment, 2006 ดังตารางที่ 4.1-30
ตารางที่ 4.1-30
ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากอุปกรณ์ก่อสร้าง
ประเภทเครื่องจักร
1.
2.
3.
4.

เครื่องเจาะ
รถบรรทุก
รถแบคโฮ
รถเกลี่ยดินขนาดเล็ก

ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ 25 ฟุต (นิว้ /วินาที)
0.089 (2.26 มม./วินาที)
0.076 (1.93 มม./วินาที)
0.059 (1.50 มม./วินาที)
0.003 (0.08 มม./วินาที)

ที่มา : Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 2006

ระดั บ ความสั่ น สะเทื อ นบริเวณผู้ รั บ ผลกระทบในระยะทางต่ า งๆ จากแหล่ งก้ าเนิ ด
สามารถค้านวณได้จากสมการของ U.S.Department of Transportation (1998) ดังนี
PPVequip = PPVref x (25/D)1.5
เมื่อ PPVequip
= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ที่เกิดจาก
การท้างานของเครื่องจักรในระยะต่างๆ (นิวต่อวินาที)
PPV ref
= ระดั บ ความสั่ น สะเทื อ น อ้ างอิ งที่ 25 ฟุ ต หรื อ 7.62 เมตร
(นิวต่อวินาที)
D
= ระยะห่างจากเครื่องจักรอุปกรณ์ถึงบริเวณชุมชนใกล้เคียง (ฟุต)
เมื่อพิจารณาความสั่นสะเทือนที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โดยระดั บ
ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี
การก่ อ สร้ า งด้ ว ยวิ ธี ขุ ด เปิ ด (Open Cut) พิ จ ารณาความเร็ ว อนุ ภ าคสู งสุ ด จาก
รถแบคโฮ มีค่าเท่ากับ 0.059 นิวต่อวินาที หรือ 1.50 มิลลิเมตรต่อวินาที
การก่อสร้างด้ว ยวิธีการดันลอด (Boring) และวิธีก ารเจาะลอด (HDD) พิจารณา
ความเร็ ว อนุ ภ าคสู งสุ ด จากเครื่ องเจาะ ซึ่ งมีลั กษณะการด้ าเนิ นงานใกล้ เคี ยงกั บ อุป กรณ์ ดั น ลอดและ
เจาะลอด โดยมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.089 นิวต่อวินาที หรือ 2.26 มิลลิเมตรต่อวินาที
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

จากการค้ านวณระดั บ ความสั่ น สะเทื อ นที่ ระยะห่ างต่ างๆ จากพื นที่ ก่ อ สร้างในช่ ว ง
10-500 เมตร ดัง ตารางที่ 4.1-31 พบว่า กิจกรรมการขุดเปิ ด (Open Cut) จะมีค่าความเร็วอนุภ าค
อยู่ ในช่ ว ง 0.0001-0.0392 นิ วต่ อ วิน าที (0.0028-0.9968 มิ ล ลิ เมตรต่ อ วิน าที ) กิ จ กรรมการดั น ลอด
(Boring) และการเจาะลอด (HDD) จะมี ค่ าความเร็ ว อนุ ภ าคอยู่ ในช่ ว ง 0.0002-0.0592 นิ วต่ อ วิน าที
(0.0043-1.5037 มิลลิเมตรต่อวินาที) เมื่อเปรียบเทียบความสั่ นสะเทือนดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 37 เรื่ อ ง ก้ า หนดมาตรฐานความสั่ น สะเทื อ น
เพื่ อป้ องกัน ผลกระทบต่ออาคาร พ.ศ. 2553 ดัง ตารางที่ 4.1-32 พบว่า ระดับความสั่ นสะเทือนจาก
กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งของโครงการฯ ในระยะก่ อ สร้ าง จะไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ โครงสร้ า งของอาคาร
ทุ ก ประเภท (ความเร็ ว อนุ ภ าคสู งสุ ด ไม่ เกิ น 3 มิ ล ลิ เมตรต่ อ วิน าที ที่ ค่ า ความถี่ น้ อ ยกว่ า 10 เฮิร์ต ซ์ )
ดังนั น บ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้พืนที่ก่อสร้างมากที่สุด ที่มีระยะห่ างประมาณ 20 เมตร จะมีผลกระทบ
ด้านความสั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่้า
ตารางที่ 4.1-31
ระดับความสั่นสะเทือนที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด
ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด
เมตร
10
15
20
25
50
100
200
500

ฟุต
32.81
49.21
65.62
82.02
164.04
328.08
656.17
1,640.42

ความเร็วอนุภาคที่ระยะห่างต่างๆ
การดันลอด (Boring) และ
ขุดเปิด (Open Cut)
การเจาะลอด (HDD)
นิ้วต่อวินาที
มิลลิเมตรต่อวินาที
นิ้วต่อวินาที
มิลลิเมตรต่อวินาที
0.0392
0.9968
0.0592
1.5037
0.0214
0.5426
0.0322
0.8185
0.0139
0.3524
0.0209
0.5316
0.0099
0.2522
0.0150
0.3804
0.0035
0.0892
0.0053
0.1345
0.0012
0.0315
0.0019
0.0476
0.0004
0.0111
0.0007
0.0168
0.0001
0.0028
0.0002
0.0043
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ตารางที่ 4.1-32
ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
อาคาร
ประเภทที่
1

2

3

จุดตรวจวัด
1.1 ฐานรากหรือชันล่าง
ของอาคาร

1.2 ชันบนสุดของอาคาร
1.3 พืนอาคารในแต่ละชัน
2.1 ฐานรากหรือชันล่าง
ของอาคาร

2.2 ชันบนสุดของอาคาร
2.3 พืนอาคารในแต่ละชัน
3.1 ฐานรากหรือชันล่าง
ของอาคาร

3.2 ชันบนสุดของอาคาร
3.3 พืนอาคารในแต่ละชัน

ความถี่ (เฮิรตซ์)
f < 10
10 < f < 50
50 < f < 100
f > 100
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f < 10
10 < f < 50
50 < f < 100
f > 100
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f < 10
10 < f < 50
50 < f < 100
f > 100
ทุกความถี่
ทุกความถี่

ความเร็วของอนุภาคสูงสุดไม่เกิน (มิลลิเมตรต่อวินาที)
ความสั่นสะเทือน กรณีที่ 1 ความสั่นสะเทือน กรณีที่ 2
20
0.5 f + 15
0.2 f + 30
50
40*
10*
20**
10**
5
0.25 f + 2.5
0.1 f + 10
20
15*
5*
20**
10**
3
0.125 f + 1.75
0.04 f + 6
10
8*
2.5*
20**
10**

หมายเหตุ : อาคารประเภทที่ 1 ได้แก่ 1) อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 2) อาคารพาณิชย์ อาคารส้านักงาน อาคารคลังสินค้า
อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 3) อาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์ในอาคาร
เช่นเดียวกันกับอาคารตาม 1) และ 2)
อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่ 1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 2) อาคารชุ ด ตามกฎหมายว่ าด้ วยอาคารชุ ด 3) หอพั ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหอพั ก 4) อาคารที่ ใช้ เป็ น
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ 5) อาคารที่ใช้
เป็ นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็ น
สถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็น
สถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ 6) อาคารที่ใช้ ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา 7) อาคารอื่น
ใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นเดียวกันกับอาคารตาม 1) 2) 3) 4) 5) และ 6)
อาคารประเภทที่ 3 ได้แก่ 1) โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติ 2)
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรงแต่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 1 คือ ความสั่นสะเทือนที่ไม่ท้าให้เกิดการล้าและการสัน่ พ้องของโครงสร้างอาคาร
ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 คือ ความสัน่ สะเทือนที่ท้าให้เกิดการล้าหรือการสัน่ พ้องของโครงสร้างอาคาร
f
=
ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาทีม่ ีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์
*
=
ก้าหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
**
=
ก้าหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตัง
การวัดค่าความสัน่ สะเทือนสูงสุดส้าหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ 2 ตามข้อ 1.2, 2.2 และ 3.2 ให้วัดที่ชนบนสุ
ั
ดของอาคารหรือ
ชันอืน่ ซึ่งมีค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด
การวัดค่าความสัน่ สะเทือนที่พืนอาคารในแต่ละชันตามข้อ 1.3, 2.3 และ 3.3 ให้ยกเว้นการวัดที่ฐานรากหรือชันล่างของอาคาร
ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พ.ศ. 2553
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นอกจากนี เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ค วามเร็ ว อนุ ภ าคสู ง สุ ด ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่ งปลู กสร้างตามมาตรฐานของ DIN4150 ดั งตารางที่ 4.1-33 พบว่า ที่ ระยะห่ างจากพื นที่ ก่อ สร้าง
ตังแต่ 10 เมตรขึนไป อยู่ ในระดั บ ที่ ไม่ เป็ น อั น ตรายแม้ แ ต่ สิ่ งปลู ก สร้างที่ เก่ าแก่ (Ancient Building)
(น้อยกว่า 2 มิลลิเมตรต่อวินาที) และตามเกณฑ์ระดับความสั่นสะเทือนที่มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ของ
Whiffin และ Leonard ดังตารางที่ 4.1-34 พบว่า ที่ระยะห่างจากพืนที่ก่อสร้างตังแต่ 15 เมตรขึนไป จะ
ไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือน และไม่ส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อโครงสร้างทุกประเภท (น้อยกว่า
0.15 มิลลิเมตรต่อวินาที) ดังนัน จึงสรุปได้ว่าผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้าง จะอยู่ใน
ระดับต่้า
ตารางที่ 4.1-33
ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่มีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน ของ DIN4150
ความเร็วอนุภาคสูงสุด
2 มม./วินาที (0.079 IPS)
5 มม./วินาที (0.197 IPS)
10 มม./วินาที (0.394 IPS)
20-40 มม./วินาที (0.787-1.575 IPS)

ผลกระทบต่ออาคาร
ไม่เป็นอันตรายแม้แต่สิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่
(Ancient Building)
เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความเสียหายทางสถาปัตยกรรม
ยอมให้ได้ส้าหรับบ้านพักอาศัยที่อยู่ในสภาพดี
ยอมให้เกิดขึนได้สา้ หรับโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : Deutsches Institut fuer Normung, Berlin, Germany, DIN 4150-3, Structural Vibration Part 3: Effects of
Vibration on Structures, 1999
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ตารางที่ 4.1-34
ผลกระทบอันเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ความเร็วอนุภาคสูงสุด
มม./วินาที
(นิ้ว/วินาที)
0 ถึง 0.15
(0-0.006)
0.15 ถึง 0.3
(0.006-0.012)
2.0
(0.079)
2.5
(0.098)
5
(0.197)

10-15
(0.394-0.591)

ผลกระทบต่อมนุษย์
ไม่สามารถรับความรู้สึกได้
ระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้
รู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน
ถ้าความสั่นสะเทือนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องจะสร้างความรูส้ ึกร้าคาญ
ความสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนที่
อาศัยอยู่ในอาคาร (สอดคล้องกับ
ระดับทีส่ ่งผลกระทบต่อคนที่อยู่
บนสะพาน และได้รับในช่วงเวลา
สันๆ)
คนจะรูส้ ึกไม่พอใจ ถ้าเกิด
แรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง
และคนที่เดินบนสะพานจะไม่
สามารถยอมรับได้

ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร
ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้าง
ทุกประเภท
ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้าง
ทุกประเภท
ระดับทีส่ ูงขึนของความสั่นสะเทือนจะส่งผลต่อ
การท้าลายหรือสร้างความเสียหายต่อโบราณสถาน
ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึนกับอาคารทั่วไป
หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
ระดับที่จะส่งผลท้าให้เกิดความเสียหายต่อ
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมบ้านเรือนทั่วไปที่มี
ผนังและเพดานเป็นแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูน
ทราย น้า และใยต่างๆ) ในกรณีทเี่ ป็นผนัง/ฝ้า
เพดาน แบบยืดหยุ่นจะได้รับความเสียหายเล็กน้อย
ระดับความสั่นสะเทือนที่สูงกว่าการจราจรปกติ
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้าง
บ้างเล็กน้อย

ที่มา: Whiffin, A.C., and Leonard, D.R., A Survey of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971

(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะด้ าเนิ น การของโครงการฯ จะไม่ มี ผลกระทบด้ านความสั่ นสะเทื อน เนื่ องจาก
ท่อส่งก๊าซฯ จะวางอยู่ใต้พืนดินลึกอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยมีเพียงกิจกรรมการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
จึงไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน (ไม่มีผลกระทบ = 0)
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4.2

ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

4.2.1

ทรัพยากรชีวภาพบนบก
(1) ระยะก่อสร้าง
(1.1) ทรัพยากรป่าไม้
จากการส้ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อ
พบว่า พืนที่ส่วนใหญ่เป็นพืนที่เกษตรกรรม (ร้อยละ 48.69) พืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (ร้อยละ 33.45)
และพืนที่อื่นๆ เช่น พืนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถนน แหล่งน้า เป็นต้น (ร้อยละ 17.86) โดยไม่มี พืนที่ป่าไม้
พืนที่อนุ รักษ์ ตามกฎหมายที่ก้าหนด การก่อสร้างวางแนวท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ วางในเขตทาง
ซึ่งเป็นพืนที่รกร้าง จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ ผนวกกับผลการส้ารวจทรัพยากรป่าไม้
ประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พบว่า ตาม
แนวเส้นทางวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการส้ารวจพบต้นไม้ จ้านวน 3 ชนิด จ้านวน 9 ต้น คือ ราชพฤกษ์
(Cassia fistula L.) จ้านวน 1 ต้น ประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus Willd.) จ้านวน 2 ต้น และอโศก
อินเดีย (Polyalthia longifolia (Benth.) Hook. f. var. pandurata.) จ้านวน 6 ต้น โดยมีขนาดความ
โตของต้นไม้อยู่ระหว่าง 38-118 เซนติเมตร มีความสูงของเรือนยอดอยู่ระหว่าง 6-13 เมตร ซึ่งพรรณไม้
ทังเก้าต้นจะท้าการขุดล้อมออกจากบริเวณพืนที่แนวท่อส่งก๊าซฯ เพื่อน้ากลับไปปลูกอีกครังในบริเวณพืนที่
ว่างใกล้เคียงแนวเขตทางที่มีการขุดล้อมต้นไม้ออกจากพืนที่ ดังนัน จึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ใน
ระดับต่า้ (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
รายละเอียดของชนิดและจ้านวนต้นไม้ใหญ่ที่ต้องท้าการขุดล้อมย้ายออกจาก
บริเวณพืนที่แนวท่อส่งก๊าซฯ สรุปได้ดัง ตารางที่ 4.2-1
(1.2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
จากข้อมูล ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมโครงการโรงไฟฟ้า
เอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครังที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ้ากัด ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565
และการส้ารวจภาคสนามเมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พบว่า สภาพพืนที่บริเวณแนวท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ และพืนที่โดยรอบไม่เหลื อสภาพเป็นป่าไม้ห รือถิ่นที่ อยู่อาศัยของสั ตว์ป่า เนื่องจากถูก
พัฒนาเป็นพืนที่เกษตรกรรมและชุมชนไปหมดแล้ว โดยสัตว์ที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ นก สัตว์เลือนคลาน
และสั ตว์เลี ยงลูกด้วยนม โดยไม่พบสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าสงวน การก่อสร้างวางแนวท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ป่า (ไม่มีผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
การด้าเนินโครงการฯ เป็นเพียงการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางระบบท่อ ไม่มีกิจกรรมใดๆ
ส่งผลต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก (ไม่มีผลกระทบ = 0)
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ตารางที่ 4.2-1
ชนิดและจานวนต้นไม้ใหญ่ที่ต้องทาการขุดล้อมย้ายออกจากบริเวณพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชนิดพันธุ์
ราชพฤกษ์
ประดู่บ้าน*
ประดู่บ้าน**
อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย
รวม

ลักษณะ
พืช
พรรณ
T
T
T
T
T
T
T
T
T
-

ขนาดความโต
(cm)

ความสูง
(m)

จานวน
(ต้น)

จานวน
(ชนิด)

95
82, 118
57, 60, 75
38
42
45
46
40
40
-

10
13
6
7
8
8
8
8
8
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
3

ประเภทไม้หวงห้าม
ไม้หวงห้าม ไม้หวงห้าม
ไม่เป็น
ประเภท ก ประเภท ข ไม้หวงห้าม









0
0
9

ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ้ากัด, 2564
หมายเหตุ : * = ต้นไม้ที่มีลักษณะล้าต้นที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตร แยกออกเป็นสองล้าต้น (สองนาง)
** = ต้นไม้ที่มีลักษณะล้าต้นที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตร แยกออกเป็นสามล้าต้น (สามนาง)

4.2.2

ทรัพยากรชีวภาพในน้า
(1) ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมการก่อสร้างวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ มีจุดตัดแหล่งน้า 1 จุด
คือ คลองมาบใหญ่ บริเวณ KP 0+695 ถึง KP 0+793 โครงการฯ ใช้วิธีการก่อสร้างแบบเจาะลอด (HDD)
ใต้ ดิ น ลึ ก ประมาณ 3.5 เมตร จากระดั บ ท้ อ งน้ า ถึ ง หลั ง ท่ อ ไม่ มี ก ารรบกวนคลองมาบใหญ่ จึ ง ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้า
ส่ ว นน้ า ทิ งจากการทดสอบการรั่ ว ไหลของท่ อ ด้ ว ยวิ ธี Hydrostatic Test จะเป็ น
น้าประปา ที่ไม่มีการเติมสารเคมีลงในน้าที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม ซึ่งในน้าประปาจะมีคลอรีนอิสระ
คงเหลื อ (Free Residual Chlorine) ในปริ ม าณที่ เหมาะสม คื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.2 mg/l ตามเกณฑ์
ที่แนะน้ าขององค์การอนามั ยโลก (WHO) ซึ่งไม่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ และมีค่ าต่้ากว่าค่าที่ ก้าหนด
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้าทิงจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ที่จะใช้
ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ า ทิ งจากการทดสอบ Hydrostatic Test ก่ อ นระบายลงสู่ ค ลองมาบใหญ่
ที่ก้าหนดให้ต้องมีค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 1 mg/l
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ทังนี เมื่อพิจารณาจากข้อมูลความเป็นพิษของคลอรีนต่อสิ่งมีชีวิตในน้าตามข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ พบว่า ค่า LC50 ของคลอรีนต่อสิ่งมีชีวิตในน้ามีค่าดังต่อไปนี

ปลา Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (96 hr) มีค่า LC50 = 0.132 mg/l

ปลา Coho salmon (Oncorhynchus kisutch) (1 hr) มีค่า LC50 = 0.208 mg/l

ปลา Largemouth bass (Microterus salmoides) (1 hr) มีค่า LC50 = 0.74 mg/l

ปลา Yellow perch (Perca flavescens) (1 hr)
มีค่า LC50 = 0.88 mg/l
(ที่ ม า : เอกสารเผยแพร่ ท างวิ ช าการของสารเคมี เฉพาะเรื่ อ ง คลอรี น (Chlorine)
กรมควบคุมมลพิษ หน้า 31, 2554)
จากค่าดังกล่าวจะเห็นได้ว่าระดับของคลอรีนที่มีอยู่ในน้าประปาจะมีค่าน้อยกว่าค่า LC50
ของคลอรีนที่ใช้ทดสอบในปลาชนิดต่างๆ ยกเว้น ปลา Rainbow trout อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคลอรีน
เป็นสารที่สามารถระเหยได้ง่าย หากทิงไว้ 20-30 นาที จะสามารถระเหยออกจากน้าประปาได้หมด (การ
ประปานครหลวง, 2560) ดังนัน ในการด้าเนินการเพื่อทดสอบการรั่วไหลของท่อส่งก๊า ซฯ จะมีคลอรีน
ส่วนหนึ่งระเหยออกจากน้าประปาตังแต่ขันตอนของการขนส่งน้าที่ใช้ส้าหรับทดสอบ Hydrostatic Test
ใส่รถบรรทุกน้ามายังพืนที่ที่จะทดสอบ ตลอดจนขันตอนของการสูบน้าประปาเข้าสู่ท่อส่งก๊าซฯ ที่จะมี
คลอรีนส่วนหนึ่งระเหยออกจากน้าประปาเช่นกัน และภายหลังจากการทดสอบที่โครงการได้ก้าหนดให้มี
การพักน้าไว้ในท่อประมาณ 20-30 นาที เพื่อให้คลอรีนในน้ามีการระเหย ก่อนที่จะมีการระบายลงสู่แหล่ง
น้า เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้า ดังนัน จึงประเมินได้ว่าน้าทิงที่ใช้ในการทดสอบ
Hydrostatic Test ที่ จะระบายลงสู่ คลองมาบใหญ่ จะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวิตในน้าในระดับต่้า (ระดับ
ผลกระทบทางลบ = 1)
(2) ระยะดาเนินการ
การด้าเนินโครงการฯ เป็นเพียงการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางระบบท่อ ไม่มีกิจกรรมใดๆ
ส่งผลต่อทรัพยากรชีวภาพในน้า (ไม่มีผลกระทบ = 0)
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4.3

ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

4.3.1

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

4.3.1.1

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ
โครงการตังอยู่ในพืนที่ต้าบลมาบข่า อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยพืนที่ศึกษาของ
โครงการฯ ครอบคลุมระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ หรือครอบคลุม
พืนที่ 1 กิโลเมตรตลอดแนวเส้นทางวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ซึ่งพืนที่ศึกษาทังหมดอยู่ในพืนที่
บางส่ว นของชุม ชนบ้า นหนองคล้า หมู่ที ่ 8 ในเขตการปกครองของเทศบาลต้ า บลมาบข่า พัฒ นา
อ้ า เภ อนิค ม พัฒ น า จัง ห วัด ระยอง จากการตรวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผันงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผัง
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานและระบบสาธารณู ป โภค เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก
พ.ศ. 2562 พบว่า โครงการฯ ตั งอยู่ บ นพื นที่การใช้ป ระโยชน์ป ระเภท รม.-45 (สี ส้ มอ่อนมีจุ ดสี ขาว)
ที่ ก้ าหนดไว้ให้ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทรองรั บ การพั ฒ นาเมื อง มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อรองรับ การขยายตั ว ของ
การอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีบริเวณชานเมือง มีรายละเอียดดังนี
ข้อ 10 ที่ดินประเภท รม. เป็นที่ดินประเภทรองรับการพัฒ นาเมือง ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอื่นนอกจาก
ข้อห้าม ดังต่อไปนี
(1) โรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานที่ ป ระกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ใช่
โรงงานล้าดับที่ 106
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่ าด้วยการควบคุม
น้ามันเชือเพลิงเพื่อการจ้าหน่าย
(3) คลั งก๊ าซปิ โ ตรเลี ย มเหลวตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามั น เชื อเพลิ ง เพื่ อ การ
จ้าหน่าย
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(5) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่ที่ตังอยู่
ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการ
โรงงานหรือคลังสินค้า ให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าบางปะกง แม่น้าประแสร์
คลองสียัด คลองระบม คลองท่าลาด คลองหลวง และคลองใหญ่ ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
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การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า ให้มีระยะห่าง
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองนครเนื่องเขต คลองแสนแสบ คลองโพล้ คลองประเวศบุรีรมย์
คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองพานทอง คลองส้าโรง และคลองหินลอย ไม่น้อยกว่า 50 เมตร
ดั ง นั น การพั ฒ นาโครงการฯ จึ ง ไม่ ขั ด แย้ ง กั บ ข้ อ ก้ า ห นดตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผัง
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานและระบบสาธารณู ป โภค เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก
พ.ศ. 2562
4.3.1.2

การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา
(1) ระยะก่อสร้าง
จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศประกอบกับแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่แสดงเขตอ้าเภอ
และเทศบาลต้ าบล เพื่ อ จ้ าแนกการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทต่ างๆ ตามระบบการจ้าแนกประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบกับผลการส้ารวจรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี
500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่ อ ส่ งก๊ าซฯ ของโครงการฯ ในวัน ที่ 8 มี น าคม พ.ศ. 2564 คิด เป็ น พื นที่
ประมาณ 1,145.42 ไร่ สามารถแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ พืนที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง พืนที่เกษตรกรรม และพืนที่อื่นๆ การก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ จะวาง
ในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ซึ่งเป็นพืนที่รกร้างทังหมด การวาง
ท่อส่งก๊าซฯ จะมีกิจกรรมการขุดเปิดพืนที่ การขุดเพื่อก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่ง การเจาะลอด และการดันลอด
ท่อฯ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การวางวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง และการก่อสร้างที่พักชั่วคราว
ของคนงานก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากการก่อสร้างและเสร็จ โครงการฯ จะกลบถมดินเพื่อปรับปรุง
และคืน สภาพพืนที่ ให้ เหมือนเดิม ดังนั น ผลกระทบต่อรูป แบบการใช้ประโยชน์ที่ ดินในระยะก่อสร้าง
จึงอยู่ในระดับต่้า (ระดับของผลกระทบทางลบ = 1)
(2) ระยะดาเนินการ
ท่อส่ งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ จะถูก ฝั งอยู่ ใต้ดิ นซึ่ งจะมีการประกาศเขตระบบ
โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ซึ่งเป็นพืนที่
ของหน่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก้ าหนดตามประกาศก้ าหนดเขตโครงข่า ย
ก๊าซธรรมชาติดังกล่าว หากบุคคลภายนอกจะเข้าไปด้าเนินการในพืนที่ดังกล่าว ต้องแจ้งให้ บริษัท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) ทราบก่อนด้าเนินการ ดังนัน ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จึงไม่เกิดขึน (ไม่เกิดผลกระทบ = 0)
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4.3.2

การคมนาคม
(1) ระยะก่อสร้าง
(1.1) ผลกระทบต่อสภาพการจราจร
การก่อสร้างวางแนวท่อส่งก๊าซของโครงการฯ จะมีการขนส่งท่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงการขนส่งแรงงานจากที่พักคนงานมายังพืนที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้าน
การคมนาคมขนส่ ง โดยจะมี ก ารขนส่ ง สู ง สุ ด ประมาณ 23 คั น ต่ อ วั น เป็ น เวลาประมาณ 280 วั น
โดยรถที่ใช้ในการขนส่งจะประกอบด้วย
- การขนส่งท่อ (รถเทรลเลอร์)
ประมาณ 15 คันต่อวัน
- การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ (รถบรรทุก 10 ล้อ)
ประมาณ 5 คันต่อวัน
- การรับ-ส่งพนักงาน (รถโดยสารขนาดเล็ก)
ประมาณ 4 คันต่อวัน
การประเมินผลกระทบต่อปริมาณการจราจรในระยะก่อสร้างจะเลือกเส้นทางหลัก
ของชุมชนในบริเวณพืนที่ศึกษาที่เป็น เส้ นทางที่คาดว่าจะใช้ในการขนส่ ง ได้ แก่ ถนนชุมชนหนองคล้ า
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ซึง่ มีขนาด 2 ช่องจราจรแบบไม่แยกทิศทาง
ในการประเมิ น ผลกระทบต่ อ ปริ ม าณการจราจรจะท้ าการประเมิ น ครอบคลุ ม
2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เกิดขึน
จากการขนส่งของโครงการฯ ซึ่งจากการอ้างอิงข้อมูลตาม Guideline for traffic impact studies and
air quality in Jefferson County, Kentucky (1990) ระบุว่า ช่วงเวลาปกติจะเกิดขึนในเวลากลางวัน
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60-70) ส่วนช่วงเวลาเร่งด่วนจะเกิดขึนประมาณ ร้อยละ 10 ของปริมาณจราจร
ที่เกิดขึนทังวัน (PCU/วัน) รายละเอียดการประเมินมีดังนี
(ก) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
การประเมิ น ผลกระทบต่ อปริม าณจราจรใช้ ข้อ ก้ าหนดของ ส้ านั ก อ้ านวย
ความปลอดภัย กรมทางหลวง ซึ่งก้าหนดให้ถนน 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง มีความสามารถรองรับรถยนต์ได้
สูงสุด 2,000 PCU/ชั่วโมง แต่เนื่องจากยานพาหนะแต่ละชนิดส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรแตกต่าง
กัน ดังนัน จึงต้องแปลงหน่วยปริมาณยานพาหนะแต่ละประเภท (คันต่อวัน) โดยคูณกับค่า Factor ของรถ
แต่ ล ะประเภท (Passenger Car Equivalents ; PCE) เพื่ อ แปลงให้ เ ป็ น หน่ ว ยเดี ย วกั บ รถยนต์ นั่ ง
ส่วนบุคคล (Passenger Car Unit ; PCU) ดังตารางที่ 4.3-1
การคาดการณ์ ส ภาพการจราจรในระยะก่ อ สร้ า ง จะสรุ ป ผลในรู ป ของ
อัตราส่วนระหว่างปริมาณยานพาหนะรวม (V) (PCU/ชั่วโมง) หารด้วยความสามารถในการรองรับปริมาณ
รถแต่ล ะเส้ น ทาง (C) (คัน /ชั่วโมง) หรือ V/C Ratio ซึ่งจะค้านวณค่า V จากปริมาณจราจรในปัจจุบั น
รวมกั บ ปริ ม าณจราจรที่ เพิ่ ม ขึนในระยะก่ อ สร้างและระยะด้ าเนิ น การ โดยอ้ างอิ งเกณฑ์ การประเมิ น
ค่าอัตราส่วนของปริมาณจราจร (V/C Ratio) ดังตารางที่ 4.3-2
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.3-1
ค่าถ่วงน้าหนักของยานพาหนะแต่ละประเภท
ประเภทของยานพาหนะ
รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ (Bi+Tri Cycle)
รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง (Motorcycle)
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (Passenger Car < 7 Person)
รถยนต์นั่งเกิน 7 คน (Passenger Car > 7 Person)
รถโดยสารขนาดเล็ก (Light Bus)
รถโดยสารขนาดกลาง (Medium Bus)
รถโดยสารขนาดใหญ่ (Heavy Bus)
รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) (Light Truck or Pick up)
รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ) (Medium Truck)
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) (Heavy Truck)
รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) (Full Trailer)
รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) (Semi-Trailer)

ค่า Passenger Car Equivalents Factor (PCE)
0.25
0.33
1.0
1.0
1.5
1.5
2.1
1.0
2.1
2.5
2.5
2.5

ที่มา : ส้านักอ้านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2553

ตารางที่ 4.3-2
ค่ามาตรฐานสาหรับจาแนกสภาพการจราจร
อัตราส่วนของปริมาณจราจร (V/C Ratio)
0.89-1.00
0.68-0.88
0.53-0.67
0.37-0.52
0.20-0.36

สภาพการจราจรในอนาคต
สภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง
สภาพการจราจรติดขัดมาก
การเคลื่อนตัวของสภาพจราจรพอใช้
สภาพการจราจรมีความคล่องตัวดี
สภาพการจราจรมีความคล่องตัวสูงมาก

ที่มา : ดัดแปลงจาก เผ่าพงศ์, 2540

(ข) ฐานข้อมูลปริมาณจราจรที่ใช้ในการประเมิน
การประเมินผลกระทบต่อปริมาณการจราจรในระยะก่อสร้างต่อถนนสายหลัก
ที่ใช้ในการคมนาคมในพืนที่ศึกษา จะใช้ข้อมูลจากการตรวจนับปริมาณจราจรบริเวณถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จ้านวน 2 จุด ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่จะเข้าสู่พืนที่โครงการฯ จ้านวน 2 วัน
ต่อเนื่อง ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 ถึงวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ครอบคลุมวันหยุดและวันท้าการ
เมื่อน้ าปริมาณยานพาหนะแต่ละชนิด (คัน/วัน ) มาแปลงหน่วยโดยคูณ กับ
ค่า Factor ของรถแต่ละประเภท (Passenger Car Equivalents ; PCE) เพื่อแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกับ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit ; PCU) จะได้ปริมาณยานพาหนะบนถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ในหน่วย PCU/วัน อย่างไรก็ตาม การน้าปริมาณการจราจรที่ตรวจนับ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ได้มาใช้ในการประเมินผลกระทบ จะเลือกใช้ปริมาณจราจรที่เกิดขึนสูงสุดรายชั่วโมงมาใช้เป็นตัวแทน
ของปริมาณการจราจรในปัจจุบันของถนนเส้นดังกล่าวในแต่ละวัน โดยสามารถแสดงปริมาณยานพาหนะ
รายชั่วโมง (PCU/ชั่วโมง) บนถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ดังตารางที่ 4.3-3
ถึงตารางที่ 4.3-6 ตามล้าดับ กล่าวคือ
เมื่อน้ าปริ มาณการจราจรที่ คาดว่าจะเกิดขึนจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการฯ ไปคูณ ค่า PCE แยกตามประเภทของรถ พบว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึนจากโครงการฯ
ในระยะก่อสร้างจะมีค่าเท่ากับ 56 PCU/วัน (ขาเข้าเท่ากับขาออก) ในที่นีจะประเมินในกรณี Worst Case
ที่ ป ริ ม าณการจราจรดั ง กล่ า วจะเกิ ด ขึ นพร้ อ มกั น ในช่ ว ง 1 ชั่ ว โมง และมี ป ริ ม าณการจราจรบน
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) สูงสุดเท่ากับ 133.4 PCU/ชั่วโมง (ขาเข้าสูงสุดช่วง
07.00-08.00 น. วันหยุดราชการ) และ 88.7 PCU/ชั่วโมง (ขาออกสูงสุดช่วง 17.01-18.00 น. วันท้าการ)
ถนนชุมชนหนองคล้าซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) เป็นถนน 2 ช่องจราจร
ไม่ แ ยกทิ ศ ทาง มี ค วามสามารถในการรองรับ (C) เท่ า กั บ 2,000 PCU/ชั่ ว โมง ดั งนั น ค่ า V/C Ratio
ของสภาพการจราจรบบนถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) สูงสุดเท่ากับ 0.095
(ขาเข้ า) และ 0.072 (ขาออก) เมื่ อ น้ าค่ า V/C Ratio ไปเปรีย บเที ย บกั บ ค่ ามาตรฐานส้ าหรับ จ้ าแนก
สภาพการจราจรดั งตารางที่ 4.3-2 พบว่ า สภาพการจราจรบริ เวณถนนชุ ม ชนหนองคล้ า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ยั งคงมี ส ภาพการจราจรคล่ อ งตั ว สู งมาก ซึ่ งสามารถสรุป ผลการค้ านวณได้
ดังตารางที่ 4.3-7
เมื่อพิจารณาพืนที่เขตไหล่ทางของถนนชุมชนหนองคล้าซอย 5 (ซอยมาบใหญ่กระเฉท) มีเขตทางกว้าง ประมาณ 1.5-2.0 เมตร และความกว้างช่องจราจร ประมาณ 10-14 เมตร
รวมเขตทางกว้างประมาณ 11.5-16.0 เมตร การก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ จะมีการ
ขนส่งท่อมายังบริเวณพืนที่ก่อสร้างวางท่อโดยจะน้าท่อมาวางไว้บริเวณไหล่ทางหรื อพืนที่ที่จะก่อสร้าง
ตลอดแนว ในระหว่างการก่อสร้ างวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ จะใช้รถเครนและรถเฮี๊ยบ
ซึ่งอาจจะมี ก ารรุ ก ล้ า ผิ ว จราจรบ้ างบางส่ ว น โครงการฯ จะท้ าการติ ด ตั งอาณั ติ สั ญ ญาณจราจรและ
จะท้ าการปิ ด เบี่ ย งเฉพาะบริ เวณที่ รุ ก ล้ า ผิ ว จราจรโดยไม่ ปิ ด กั นการจราจร รถยั ง สามารถใช้ ท างได้
ผลกระทบต่อ การกีด ขวางการจราจรจะเป็ นพื นที่ ที่ มีกิ จกรรมการก่ อสร้างแบบขุด เปิ ด เท่ านั น ซึ่ งจะ
ด้าเนิ น การประมาณ 100 เมตร ดังนั น ผลกระทบจึ งเกิดขึนจ้ากั ดในพื นที่ ก่อสร้าง เมื่ อก่ อสร้างวางท่ อ
แบบขุดเปิดแล้วเสร็จ โครงการฯ จะท้าการขยับจุดหรือพืนที่ ก่อสร้างไปเรื่อยๆ จนแล้วเสร็จตลอดทังแนว
เส้นทางก่อสร้าง ผลกระทบที่เกิดขึนจึงอยู่ในระดับปานกลาง (ระดับผลกระทบทางลบ = 2)
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ประเภท/เวลา
1. รถจักรยาน
2. รถจักรยานยนต์

ทิศ ทาง 07.00-08.00 08.01-09.00 09.01-10.00 10.01-11.00 11.01-12.00 12.01-13.00 13.01-14.00 14.01-15.00 15.01-16.00 16.01-17.00 17.01-18.00 18.01-19.00 รวม (PCU/วั น )
ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

15.51

9.57

4.29

1.65

5.61

6.27

4.95

5.28

9.57

7.26

7.92

9.24

87.1

ขาออก

10.56

9.90

6.27

4.62

7.26

8.91

4.95

5.28

5.28

7.26

6.93

10.56

87.8

3. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน

ขาเข้า

12.0

3.0

1.0

3.0

4.0

3.0

3.0

2.0

12.0

14.0

18.0

13.0

88.0

(รถเก๋งและรถกระบะ)

ขาออก

4.0

14.0

120.0

4. รถยนต์นั่งเกิน 7 คน

ขาเข้า

4.0

-

(รถโดยสารขนาดเล็ก+รถตู)้

ขาออก

10.0

11.0

5. รถโดยสารขนาดกลาง
6. รถโดยสารขนาดใหญ่
7. รถบรรทุก 4 ล้อ
8. รถบรรทุก 6 ล้อ
9. รถบรรทุก 10 ล้อ
10. รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ
11. รถอืน่ ๆ

2.0

6.0

11.0

7.0

2.0

2.0

11.0

21.0

13.0

27.0

-

-

-

1.0

1.0

-

-

-

-

-

1.0

-

-

3.0

2.0

-

-

2.0

-

1.0

6.0
30.0

ขาเข้า

1.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

17.0

13.0

14.0

7.0

12.0

7.0

13.0

6.0

17.0

29.0

23.0

27.0

185.0

ขาออก

18.0

12.0

14.0

24.0

12.0

3.0

12.0

7.0

12.0

28.0

16.0

30.0

188.0

ขาเข้า

-

2.1

-

-

-

2.1

-

-

6.3

-

-

-

10.5

ขาออก

2.10

4.20

2.10

-

-

-

2.10

2.10

2.10

4.20

-

4.20

23.1

ขาเข้า

7.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.5

ขาออก

5.0

-

-

-

-

-

-

2.5

2.5

-

-

-

10.0

ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาออก

-

-

2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาออก
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมขาเข้ า (PCU/วั น )

57.5

27.7

19.3

11.7

21.6

19.4

22.0

13.3

44.9

50.3

48.9

49.2

385.6

รวมขาออก (PCU/วั น )

49.7

51.1

27.9

34.6

30.3

21.9

23.1

18.9

32.9

62.5

35.9

72.8

461.4

รวมทั้งหมด (PCU/วั น )

107.2

78.8

47.2

46.3

51.9

41.3

45.0

32.2

77.8

112.7

84.9

122.0

847.0

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.3-3
ปริมาณการจราจรบริเวณ ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดที่ 1 ในวันหยุดราชการ

1. รถจักรยาน

ทิศ ทาง 07.00-08.00 08.01-09.00 09.01-10.00 10.01-11.00 11.01-12.00 12.01-13.00 13.01-14.00 14.01-15.00 15.01-16.00 16.01-17.00 17.01-18.00 18.01-19.00 รวม (PCU/วั น )
ขาเข้า

-

-

-

-

-

0.3

-

-

-

-

-

-

0.3

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

44.22

8.58

6.60

6.27

9.90

7.59

5.61

7.26

11.22

5.94

12.87

10.56

136.6

ขาออก

25.41

8.91

7.92

8.25

10.89

5.61

5.61

3.30

6.93

9.24

19.14

18.81

130.0

3. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน

ขาเข้า

19.0

6.0

5.0

5.0

4.0

2.0

4.0

15.0

9.0

2.0

3.0

5.0

79.0

(รถเก๋งและรถกระบะ)

ขาออก

11.0

6.0

8.0

8.0

3.0

2.0

6.0

10.0

3.0

3.0

10.0

7.0

77.0

4. รถยนต์นั่งเกิน 7 คน

ขาเข้า

10.5

4.5

1.5

3.0

1.5

1.5

-

-

1.5

3.0

-

3.0

30.0

(รถโดยสารขนาดเล็ก+รถตู)้

ขาออก

1.5

-

3.0

3.0

1.5

-

6.0

4.5

3.0

3.0

4.5

1.5

31.5

-

1.50

2. รถจักรยานยนต์

5. รถโดยสารขนาดกลาง
6. รถโดยสารขนาดใหญ่
7. รถบรรทุก 4 ล้อ
8. รถบรรทุก 6 ล้อ
9. รถบรรทุก 10 ล้อ

ขาเข้า

7.50

ขาออก

-

3.00

1.50

-

-

-

-

1.50

-

15.0

3.0

-

ขาเข้า

1.5

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5

2.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

48.0

18.0

10.0

6.0

12.0

13.0

23.0

11.0

16.0

6.0

19.0

27.0

209.0

ขาออก

20.0

18.0

10.0

8.0

4.0

9.0

25.0

22.0

19.0

6.0

20.0

22.0

183.0

ขาเข้า

2.1

2.1

2.1

-

2.1

2.1

-

-

-

-

-

-

10.5

ขาออก

-

-

2.10

-

2.10

4.20

-

-

-

-

-

-

8.4

-

-

-

2.50

-

-

-

-

2.50

-

-

-

5.0

-

-

2.5

7.5

-

-

-

-

-

-

-

-

10.0

ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

-

-

-

-

-

2.5

-

-

-

-

-

-

2.5

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

-

-

-

2.5

133.4

39.2

26.7

22.8

32.5

30.4

32.6

33.3

40.2

16.9

36.4

45.6

490.0

รวมขาออก (PCU/วั น )

57.9

35.9

33.5

36.3

21.5

20.8

42.6

39.8

34.4

21.2

53.6

49.3

446.9

รวมทั้งหมด (PCU/วั น )

191.3

75.1

60.2

59.0

54.0

51.3

75.2

73.1

74.7

38.2

90.0

94.9

936.9

10. รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ
11. รถอืน่ ๆ

หน้า 4-108

รวมขาเข้ า (PCU/วั น )

รายงานฉบับสมบูรณ์

ขาเข้า
ขาออก

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประเภท/เวลา

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

ตารางที่ 4.3-4
ปริมาณการจราจรบริเวณ ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดที่ 1 ในวันทาการ

1. รถจักรยาน

ทิศ ทาง 07.00-08.0008.01-09.00 09.01-10.00 10.01-11.00 11.01-12.00 12.01-13.00 13.01-14.00 14.01-15.00 15.01-16.00 16.01-17.00 17.01-18.00 18.01-19.00 รวม (PCU/วั น )
ขาเข้า

0.8

0.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

11.22

10.89

5.28

4.29

10.23

6.60

5.61

7.59

8.91

4.95

10.89

8.25

94.7

ขาออก

7.92

10.56

5.61

4.62

7.92

9.57

4.29

10.56

9.57

6.60

11.88

4.29

93.4

3. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน

ขาเข้า

4.0

3.0

3.0

5.0

3.0

1.0

3.0

3.0

5.0

2.0

6.0

5.0

43.0

(รถเก๋งและรถกระบะ)

ขาออก

3.0

2.0

2.0

3.0

1.0

2.0

2.0

1.0

7.0

5.0

4.0

12.0

44.0

4. รถยนต์นั่งเกิน 7 คน

ขาเข้า

7.5

-

1.5

-

-

1.5

-

-

1.5

-

-

-

12.0

(รถโดยสารขนาดเล็ก+รถตู)้

ขาออก

-

1.5

-

-

-

-

4.5

-

-

-

-

-

6.0

5. รถโดยสารขนาดกลาง

ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

15.0

17.0

8.0

13.0

12.0

17.0

10.0

17.0

12.0

8.0

9.0

15.0

153.0

ขาออก

11.0

12.0

9.0

15.0

12.0

12.0

12.0

20.0

16.0

12.0

10.0

17.0

158.0

ขาเข้า

2.1

-

2.1

2.1

2.1

-

-

-

2.1

-

-

-

10.5

ขาออก

4.20

-

2.10

4.20

-

-

2.10

4.20

-

-

-

-

16.8

ขาเข้า

2.50

5.00

2.50

2.50

-

-

-

-

2.50

-

-

2.50

17.5

ขาออก

-

5.0

-

5.0

-

-

-

-

2.5

-

-

-

12.5

ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. รถโดยสารขนาดใหญ่
7. รถบรรทุก 4 ล้อ
8. รถบรรทุก 6 ล้อ
9. รถบรรทุก 10 ล้อ
10. รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ
11. รถอืน่ ๆ

ขาออก

หน้า 4-109

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมขาเข้ า (PCU/วั น )

43.1

36.1

22.4

26.9

27.3

26.1

18.6

27.6

32.0

15.0

25.9

30.8

331.7

รวมขาออก (PCU/วั น )

26.1

31.1

18.7

31.8

20.9

23.6

24.9

35.8

35.1

23.6

25.9

33.3

330.7

รวมทั้งหมด (PCU/วั น )

69.2

67.2

41.1

58.7

48.3

49.7

43.5

63.4

67.1

38.6

51.8

64.0

662.4

รายงานฉบับสมบูรณ์

ขาออก
2. รถจักรยานยนต์

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประเภท/เวลา

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

ตารางที่ 4.3-5
ปริมาณการจราจรบริเวณ ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดที่ 2 ในวันหยุดราชการ

1. รถจักรยาน

ทิศ ทาง 07.00-08.00 08.01-09.00 09.01-10.00 10.01-11.00 11.01-12.00 12.01-13.00 13.01-14.00 14.01-15.00 15.01-16.00 16.01-17.00 17.01-18.00 18.01-19.00 รวม (PCU/วั น )
ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

15.51

8.91

6.60

5.61

11.88

7.59

4.62

3.30

9.57

8.91

9.57

7.59

99.7

ขาออก

9.57

9.24

7.26

3.30

9.24

10.23

4.95

4.62

6.93

8.91

17.16

9.57

101.0

3. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน

ขาเข้า

33.0

14.0

8.0

13.0

10.0

3.0

8.0

13.0

7.0

4.0

22.0

18.0

153.0

(รถเก๋งและรถกระบะ)

ขาออก

18.0

5.0

8.0

11.0

4.0

2.0

4.0

6.0

4.0

19.0

33.0

18.0

132.0

4. รถยนต์นั่งเกิน 7 คน

ขาเข้า

6.0

4.5

1.5

1.5

1.5

-

3.0

1.5

1.5

1.5

1.5

-

24.0

(รถโดยสารขนาดเล็ก+รถตู)้

ขาออก

-

-

1.5

1.5

3.0

1.5

-

3.0

3.0

-

3.0

-

16.5

5. รถโดยสารขนาดกลาง

ขาเข้า

1.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

ขาออก

-

1.5

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

-

3.0

ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขาเข้า

29.0

20.0

17.0

8.0

18.0

11.0

12.0

10.0

15.0

7.0

28.0

22.0

197.0

ขาออก

22.0

20.0

17.0

9.0

19.0

8.0

15.0

10.0

11.0

22.0

34.0

23.0

210.0

ขาเข้า

2.1

2.1

-

2.1

2.1

2.1

-

-

-

-

2.1

-

12.6

ขาออก

-

-

-

-

4.20

2.10

2.10

-

-

2.10

-

-

10.5

ขาเข้า

-

-

2.50

5.00

-

-

-

-

-

-

-

-

7.5

ขาออก

-

-

2.5

-

2.5

-

2.5

-

-

5.0

-

-

12.5

ขาเข้า

-

2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

ขาออก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

-

-

2.5

ขาเข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. รถโดยสารขนาดใหญ่
7. รถบรรทุก 4 ล้อ
8. รถบรรทุก 6 ล้อ
9. รถบรรทุก 10 ล้อ
10. รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ
11. รถอืน่ ๆ

ขาออก

หน้า 4-110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมขาเข้ า (PCU/วั น )

87.1

52.0

35.6

35.2

43.5

23.7

27.6

27.8

33.1

21.4

63.2

47.6

497.8

รวมขาออก (PCU/วั น )

49.6

35.7

36.3

24.8

41.9

23.8

28.6

23.6

24.9

59.5

88.7

50.6

488.0

รวมทั้งหมด (PCU/วั น )

136.7

87.8

71.9

60.0

85.4

47.5

56.2

51.4

58.0

80.9

151.8

98.2

985.7

รายงานฉบับสมบูรณ์

ขาออก
2. รถจักรยานยนต์

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประเภท/เวลา

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

ตารางที่ 4.3-6
ปริมาณการจราจรบริเวณ ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) จุดที่ 2 ในวันทาการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.3-7
ค่า V/C Ratio บริเวณ ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)
ชนิดของยานพาหนะ
การขนส่งของโครงการฯ
- การขนส่งท่อ (รถเทรลเลอร์)
- การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ (รถบรรทุก 10 ล้อ)
- การรับ-ส่งพนักงาน (รถโดยสารขนาดเล็ก)
รวมปริมาณการจราจรจากโครงการฯ
- ปริมาณจราจร (PCU/ชั่วโมง) 1/
- ปริมาณจราจรบริเวณถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 (PCU/ชั่วโมง)
- รวมปริมาณจราจรที่เพิ่มขึน (PCU/ชั่วโมง)
- ความสามารถในการรองรับ (C)
(2 ช่องจราจร) (PCU/ชั่วโมง)
V/C Ratio ในชั่วโมงที่มีการจราจรสูงสุด
สภาพการจราจร

PCE

ฝั่งขาเข้า
(คัน/วัน)

2.5
2.5
1.5
-

15
5
4
24

ปริมาณจราจร
ฝั่งขาออก
PCU/วัน
(คัน/วัน)
37.5
12.5
6
56

PCU/วัน

15
5
4
24

37.5
12.5
6
56

56
133.4

56
88.7

-

189.4
2,000

144.7
2,000

-

0.095
สภาพการจราจร
มีความคล่องตัวสูงมาก

0.072
สภาพการจราจร
มีความคล่องตัวสูงมาก

-

หมายเหตุ : 1/ ค้านวณปริมาณการจราจรที่เกิดขึนจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการฯ ในกรณีเลวร้ายที่สุด ที่กจิ กรรมการขนส่งทุกประเภท
เกิดขึนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

(1.2) ผลกระทบต่อรัศมีวงเลี้ยวของเส้นทางขนส่ง
จากการตรวจสอบพืนที่ พบว่า บริเวณถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 มี Right of
Way ประมาณ 20 เมตร และผิวจราจรประมาณ 6 เมตร แต่ในส่วนของถนนทางเข้าออกสถานีควบคุม
ก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท. มี ผิวจราจรประมาณ 6 เมตร และไหล่ทางด้านข้างประมาณ 0.5-1.0 เมตร ซึ่งใน
การขนส่งจะใช้เส้น ทางหลวงหมายเลข 36 แล้วเลียวซ้ายที่สี่ แยกมาบข่าเข้ามายังทางหลวงหมายเลข
3191 เข้าสู่ทางเข้าสวนอุตสาหกรรมระยอง แล้วมุ่งหน้าไปยังถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 ซึ่งเป็นบริเวณ
ที่จะมีการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ
ในการขนส่งท่อ ส่งก๊าซฯ ของโครงการจะใช้รถเทรลเลอร์ซึ่งเป็นรถบรรทุ กพ่วง 5
เพลา 18 ล้อ เป็นยานหานะในการขนส่ง ซึ่งเส้นทางของถนนที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นถนนของกรมทางหลวง
และของกรมทางหลวงชนบท มีแนวเส้นทางค่อนข้างตรง รถเทรลเลอร์สามารถวิ่งผ่านได้โดยไม่ติดปัญหาใด
แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากรถเทรลเลอร์เป็นรถยนต์ขนาดใหญ่ในการเลียวจะต้องใช้พืนที่วงเลียวที่มากกว่า
รถยนต์ส่วนบุคคล (ดังรูปที่ 4.3-1) ดังนัน ในการขนส่งท่อจะใช้รถเทรลเลอร์จะจัดเตรียมให้มีพนักงานช่วย
อ้านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการขนส่ง โดยเฉพาะพืนที่บริเวณทางแยกหรือในต้าแหน่ง
ที่ ร ถเทรลเลอร์ ต้ อ งท้ าการเลี ยวซ้ าย/ขวา เพื่ อ ไม่ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ านจราจรหรือ อุ บั ติ เหตุ ในการขนส่ ง
PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

หน้า 4-111

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ในส่วนบริเวณถนนทางเข้าออกสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ที่ต้องมีการวางท่อเป็นระยะทางประมาณ 240
เมตร (ใช้ท่อประมาณ 20 ท่อน) จะใช้รถเฮี๊ยบในการขนส่ งเพื่อไปวางในบริเวณไหล่ ทางของถนนทาง
เข้า-ออก เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการด้าเนินงาน

รูปที่ 4.3-1 : รัศมีวงเลี้ยวของรถบรรทุก ประเภทรถเทรลเลอร์
(1.2) ผลกระทบของน้าหนักบรรทุกต่อถนน
ในส่ ว นของการพิ จ ารณาผลกระทบของถนนเนื่ อ งจากน้ า หนั ก บรรทุ ก พบว่ า
การขนส่ ง ท่ อ โดยใช้ รถเทรลเลอร์ จะขนส่ งได้ ครั งละ 8 ท่ อนต่ อคั น มี น้ าหนั กท่ อรวมประมาณ 4.1 ตั น
(หมายเหตุ : ท่อขนาด 12 เมตร มีน้าหนักประมาณ 0.51 ตัน) ซึ่งน้าหนักดังกล่าวมีค่าต่้ากว่าน้าหนักบรรทุก
สูงสุดที่รถบรรทุกพ่วง 5 เพลา 18 ล้อ บรรทุกได้ ตามกฏหมายค่อนข้างมาก (หมายเหตุ : น้าหนักบรรทุก
สูงสุดไม่รวมน้าหนักรถมีค่าประมาณ 25 ตัน ดังแสดงในรูปที่ 4.3-2) รวมถึงด้าเนินการขนส่งท่อโดยใช้รถ
จ้ านวนเพี ย ง 15 คัน ซึ่งเป็ น จ้ านวนที่ น้ อ ย ดั งนั น การขนส่ งดังกล่ าวจึงจะไม่ส่ งผลกระทบต่อ ถนนที่
รถเทรลเลอร์ใช้ในการขนส่ง เนื่องจากความเสียหายของถนนส่วนใหญ่จะเกิดขึนเนื่องจากการที่รถบรรทุก
น้าหนักมากกว่ากฎหมายก้าหนด ส่งผลให้น้าหนักลงเพลามีค่ามาก แต่ในกรณีของโครงการฯ มีค่าต่้ากว่า
น้าหนักบรรทุกสูงสุดที่รถบรรทุกพ่วง 5 เพลา 18 ล้อ บรรทุกได้ตามกฏหมายที่ก้าหนด

PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

หน้า 4-112

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.3-2 : พิกัดขนาดและน้าหนักบรรทุกตามกฎหมาย
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะด้ าเนิ น การ โครงการฯ จะใช้ ก ารขนส่ งผ่ า นทางระบบท่ อ ซึ่ งไม่ มี กิ จ กรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการจราจร (ไม่มีผลกระทบ = 0)
4.3.3

การใช้น้า
(1) ระยะก่อสร้าง
1) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค แหล่ งน้าใช้ในการอุปโภคของชุมชนส่วนใหญ่
จะใช้ น้ าประปา รองลงมา ใช้ น้ าจากบ่ อตื น และบ่ อบาดาล ตามล้ าดั บ โดยบริ เวณพื นที่ ต้ าบลมาบข่ า
อยู่ ในพื นที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของการประปาส่ ว นภู มิภ าคสาขาระยอง ส่ วนแหล่ งน้ าใช้เพื่ อการบริโภค
ส่วนใหญ่ จะซือน้ าดื่มบรรจุถัง ซึ่งมีผู้ ให้บริการเอกชนในพืนที่อยู่จ้านวนมาก การใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงานและเจ้าหน้ าที่ที่อยู่ที่ Stock Yard ประมาณ 80 คน มีความต้องการใช้น้า ประมาณ
5.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งคนงานก่อสร้างจะท้างานอยู่ที่พืนที่ก่อสร้ างและเดินทางจากที่พักไปยังพืนที่
ก่อสร้างแบบเช้ามาเย็นกลับ (ประเมินจากอัตราการใช้น้า 70 ลิตรต่อคนต่อวัน) (อ้างอิงจาก ธงชัย พรรณสวัสดิ์
, 2538) ซึ่งเป็น น้ าที่ใช้ในห้ องสุ ขา ใช้ในการล้ างมือ หรืออุปกรณ์ ต่างๆ แหล่ งน้าใช้ผู้รับเหมาจะซือน้า
มาจากรถน้ าของเอกชนที่ มีบ ริ การขนน้า โดยมีถังกักเก็บน้าไว้ใช้ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลู กบาศก์เมตร
ไว้บริเวณพืนที่ Stock Yard
น้ า ดื่ ม นั นจะซื อน้ า ดื่ ม บรรจุ ข วด ซึ่ งก้ าหนดให้ บ ริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาก่ อสร้ างจั ดหา
มาให้เพียงพอ ดังนัน ผลกระทบต่อการใช้น้าส้าหรับการอุปโภค-บริโภคจึงอยู่ในระดับต่้า (ระดับผลกระทบ
ทางลบ = 1)
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2) การใช้น้าสาหรับทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิตของโครงการฯ (Hydrostatic
Test) ในการทดสอบท่อส่งก๊าซฯ ด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
ช่ ว งการทดสอบการก่ อ สร้ า งด้ ว ยการเจาะลอด (Pre-test for HDD Portion) และช่ ว งการทดสอบ
การรั่ ว ไหลของท่ อ เมื่ อ วางท่ อ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว (Hydro-test Whole Line) ซึ่ ง มี อั ต ราการใช้ น้ า
ในแต่ละช่วงดังต่อไปนี

Pre-cleaning and Pre-test for HDD Portion : เป็น การใช้น้ าทดสอบ
ส่ ว นที่ เป็ น การก่ อ สร้ า งด้ ว ยการเจาะลอด (HDD) ก่ อ นท้ า การดึ ง ท่ อ ลงใต้ ดิ น เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ท่ อ
มีความสมบูรณ์ก่อนการดึง มีปริมาณน้าใช้ประมาณ 3.18 ลูกบาศก์เมตร

Hydro-test Whole Line : เป็ น การใช้ น้ าทดสอบท่ อ ทั งระบบในขั นตอน
สุดท้าย มีปริมาณน้าใช้ประมาณ 44.19 ลูกบาศก์เมตร จะแบ่งช่วงการทดสอบการรั่วไหลของท่อออกเป็น 2
ช่วง คือ
- ช่วงที่ 1 : เริ่ม จากสถานีควบคุมความก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท.
บริเวณ KP 0+000 จนถึงบริเวณ KP 0+695 ก่อนเจาะลอดใต้คลองมาบใหญ่ ความยาวประมาณ 695
เมตร มีปริมาณการใช้น้าประมาณ 22.55 ลูกบาศก์เมตร
- ช่ ว งที่ 2 : เริ่ ม จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเจาะลอดใต้ ค ลองมาบใหญ่
บริเวณ KP 0+695 จนถึงสถานี MRS ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน บริเวณ KP 1+362 มีระยะทางประมาณ
667 เมตร มีปริมาณการใช้น้าประมาณ 21.64 ลูกบาศก์เมตร
น้ า ที่ ใ ช้ ในการทดสอบการรั่ ว ไหลของท่ อ ด้ ว ยวิ ธี ท างชลสถิ ต (Hydrostatic Test)
เป็ น น้ า สะอาดและไม่ มี ก ารเติ ม สารเคมี ใดๆ โดยจะรั บ จากสถานี ผ ลิ ต น้ า มาบข่ า ของการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ขนส่งโดยรถบรรทุกน้ามายังพืนที่โครงการฯ โดยหนังสือรับรองความเพียงพอ
ในการส่ งจ่ายน้าจากการประปาส่ วนภูมิภ าคฯ แสดงดัง ภาคผนวก 2ฉ ดังนัน ผลกระทบต่อการใช้ น้า
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภคจึงไม่เกิดขึน (ไม่มีผลกระทบ = 0)
โดยน้าในการทดสอบด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) เป็นน้าประปาที่ไม่มีการ
เติมสารเคมี แต่อาจมีการปนเปื้อนของแข็งแขวนลอย (SS) จากดินโคลนจากที่ติดอยู่ที่ท่อจากการขนส่ง
หรือการวางท่อ และ/หรือ น้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ที่อาจปนเปื้อนจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง
หรือจากขันตอนการขนส่งได้ ดังนัน โครงการฯ จึงก้าหนดให้บริษัทรับเหมาต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ า ทิ งจากการทดสอบการรั่ ว ไหล ประกอบด้ว ย อุ ณ หภู มิ (Temperature) ค่าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH)
ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) และค่าน้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ในกรณีที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 โครงการจะมีการระบาย
น้าที่ใช้ทดสอบลงสู่คลองมาบใหญ่ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นแล้วตามหนังสืออนุญาตในการ
ระบายน้าลงสู่คลองมาบใหญ่ ที่ รย ๕๓๘๐๕/๑๖๖๑ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ของเทศบาลต้าบล
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มาบข่าพัฒนา แสดงดังภาคผนวก 2ช แต่ในกรณีคุณภาพน้าทิงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด
โครงการฯ จะก้าหนดให้บริษัทรับเหมาน้าต้องติดต่อให้หน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
น้าไปก้าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะด้ าเนิ น การ โครงการฯ จะใช้ ก ารขนส่ งผ่ านทางระบบท่ อ ซึ่ งมิ ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบใดๆ ด้านการใช้น้า (ไม่มีผลกระทบ = 0)
4.3.4

ระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
(1) ระยะก่อสร้าง

(1.1) ผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมขังในพื้นที่
จากการส้ารวจสภาพภูมิประเทศบริเวณพืนที่วางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ และ
พืนที่ตามแนวเส้นทางวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เป็นพืนที่ราบ พืนที่ส่วนใหญ่เป็นพืนที่เกษตร ชุมชน
และพื นที่ อุ ต สาหกรรม ลั ก ษณะของชุ ด ดิ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ชุ ด ดิ น ทุ่ งหว้ า (Tg) ที่ มี ก ารระบายน้ า ดี
มีความสามารถในการให้น้าซึมผ่านได้ปานกลางถึงเร็ว แนวเส้นทางวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ไม่อยู่
ในพื นที่ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด น้ าท่ ว มซ้ าซากตามข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ป้ อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ แ ละความเสี่ ย งทาง
การเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒ นาที่ดิน (2556) ผนวกกับการสอบถามประธาน
ชุมชน บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงเหตุการณ์น้า ท่วมในช่วงที่ผ่านมา
พบว่า ในพืนที่ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเรื่องน้าท่วม ยกเว้นในกรณีที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานจะ
เกิดน้าขังที่รอการระบาย ในบริเวณพืนที่แนวเส้นทางวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ไม่เคยเกิดน้าท่วมขัง
และเทศบาลมาบข่าพัฒนามีท่อระบายน้า และพืนที่โดยรอบเป็นพืนที่เกษตรกรรม ดังนัน โอกาสในการ
เกิดผลกระทบจากน้าท่วมขังจะเกิดขึนในระดับต่้า (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านการระบายน้าในช่วงที่ต้องมี
การก่อสร้างในช่วงฤดูฝนจึงก้าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ โดยก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้อง
จัดเตรียมเครื่องสูบ น้ าไว้ในพืนที่ก่อสร้างเพื่อใช้ลดผลกระทบจากการท่วมขัง ของน้าหากมีฝนตกหนัก
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
(1.2) ผลกระทบต่ อ การไหลของตะกอนดิ น จากการขุ ด เปิ ด ต่ อ ท่ อ ระบายน้ าและ
พื้นที่เกษตร
ในการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการเมื่ อมีการดันลอดผ่านถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 ไปยังเขตทางฝั่ งซ้ายของถนนจะมีการวางท่อขนานกับท่อระบายน้าของเทศบาลต้าบลมาบข่า
พัฒนา ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านฯ ศูนย์กลาง 0.6 เมตร โดยอยู่ห่างจากขอบถนนชุมชนหนองคล้า
ซอย 5 ประมาณ 0.5 เมตร และอยู่ห่างจากท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการประมาณ 0.7 เมตร (รูปที่ 4.3-3)
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ในช่วงที่มีการขุดเปิดเพื่อวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีการควบคุมการก่อสร้าง
อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับระบบท่อระบายน้าของเทศบาล ในส่วนของผลกระทบจาก
การไหลของตะกอนดินจากการขุดเปิดพืนที่จะมีโอกาสเกิดขึนน้อยมากหรือไม่เกิดขึนเลย เนื่องจากท่อ
ระบายน้าของเทศบาลเป็นท่อปิด และบริเวณบ่อพักน้า (Manhole) ระหว่างท่อระบายน้าแต่ละช่วงเป็น
บ่อปิดลักษณะดังภาพที่ 4.3-1 ดังนัน โอกาสในการเกิดผลกระทบจากตะกอนจากการขุดเปิดไหลลงสู่
ระบบระบายน้าของเทศบาลจึงเกิดขึนน้อยมาก

ภาพที่ 4.3-1 : ลักษณะของบ่อพักน้า (Manhole) ระหว่างท่อระบายน้าแต่ละช่วง
แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากการวางท่อแบบขุดเปิดใกล้กับ
พืนที่เกษตร และท่อระบายน้า โครงการฯ จะมีการก้าหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบดังนี
 การวางท่อแบบการขุดเปิดใกล้กับพืนที่เกษตรกรรม จะต้องน้าดินที่ขุดขึนวาง
ห่างจากพืนที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 2 เมตร ตามสภาพของพืนที่ และ/หรือ มีการปิดคลุมกองดินที่ไม่ใช้
งานด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดินไม่ให้ชะลงสู่พืนที่เกษตรกรรมในกรณีที่ฝนตกหนัก
 การวางท่ อ แบบการขุ ด เปิ ด ใกล้ กั บ ท่ อ ระบายน้ า ของเทศบาล เนื่ อ งจากเป็ น
ท่อระบายน้าใต้ดิน ที่มีต้าแหน่งบ่อพักน้า (Manhole) ที่มีฝาคอนกรีตปิดด้านบนของบ่อบริเวณผิวดินเป็น
ระยะๆ ดังนั น เพื่อเป็น การป้ องกัน ผลกระทบ ผู้รับเหมาฯ จะต้องน้าดินที่ขุดขึนวางห่างจากบ่อพักน้า
(Manhole) ประมาณ 1-2 เมตร หรือมีการปิดคลุมกองดินที่ไม่ใช้งานด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดิน
ไม่ให้ชะลงสู่บ่อพักน้า (Manhole) และท่อระบายน้าในกรณีที่ฝนตกหนัก
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะด้าเนินการ โครงการฯ จะใช้การขนส่งผ่านทางระบบท่อใต้ดิน ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการกีดขวางทางไหลของน้า (ไม่มีผลกระทบ = 0)
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4.3.5

กากของเสีย
(1) ระยะก่อสร้าง
ของเสียที่เกิดขึนส่วนใหญ่เป็นของเสียที่เกิดขึนจากกิจกรรมในระยะการก่อสร้าง ได้แก่
1. มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง เช่น บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร (กล่อง
โฟม ถุงพลาสติก และแก้วน้าพลาสติก) เป็นต้น การก่อสร้างโครงการฯ คาดว่าจะใช้คนงานก่อสร้างสูงสุด
ประมาณ 80 คนต่อวัน (คิดที่อัตราการเกิดมูลฝอย 0.85 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน อ้างอิงจากเกรียงศักดิ์
อุด มสิ น โรจน์ , 2537) คิ ด เป็ น ปริ มาณมู ล ฝอยสู งสุ ด ประมาณ 68 กิโลกรัม ต่อ วัน ในแต่ ล ะวัน มู ล ฝอย
ที่เกิดขึนจะเกิดขึนตามพืนที่ก่อสร้างวางท่อ มูลฝอยจะถูกแยกประเภทเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ไม่สามารถ
น้ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยจะถูกแยกใส่ถุงด้าและน้าไปพักไว้ในถังขยะขนาด 200 ลิตร ซึ่งจัดวางไว้ในพืนที่
ส้านักงานชั่วคราว โดยแยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ งอย่างละ 1 ใบ ก่อนติดต่อประสานงานให้
รถเก็ บ ขนของเสี ย จากเทศบาลต้ าบลมาบข่ าพั ฒ นา ส่ ว นมู ล ฝอยที่ ส ามารถน้ ากลั บ มาใช้ ใหม่ ได้ เช่ น
ขวดพลาสติก เป็นต้น จะถูกรวบรวมและพักไว้รอการส่งจ้าหน่ายต่อไป
ปั จ จุ บั น พื นที่ ข องเทศบาลต้ าบลมาบข่ าพั ฒ นา มี ป ริม าณขยะเกิ ด ขึนประมาณ
13-15 ตันต่อวัน มีรถจัดเก็บมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 1 คัน และ 10 ลูกบาศก์
เมตร 1 คั น เทศบาลต้ าบลมาบข่ าพั ฒ นาได้ ว่ า จ้ า ง บริษั ท บริ ห ารจั ด การขยะจั งหวั ด ระยอง จ้ ากั ด
รับไปก้าจัดยังสถานที่ก้าจัดมูลฝอยแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนา
ประมาณ 7.9 กิโลเมตร ซึ่งสถานที่ก้าจัดมูลฝอยมีพืนที่ประมาณ 15 ไร่ เริ่มก้าจัดมูลฝอยตังแต่ ปี พ.ศ. 2558
สามารถรองรับการก้าจั ดมูลฝอยได้ 20 ปี มีศักยภาพในการก้าจัดมูลฝอย 200 ตันต่อวัน ดังนั น ปริมาณ
มู ล ฝอยที่ เพิ่ ม ขึ นจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งโครงการฯ ประมาณ 68 กิ โ ลกรั ม ต่ อ วั น จะส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถและศั ก ยภาพในการรองรั บ ปริ ม าณมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ นจากการก่ อ สร้ า งของโครงการ ฯ
ในระดับต่้า (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
2. ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
- มูลฝอยทั่วไป เป็นเศษวัสดุที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษอาหาร
เศษกระดาษ จะติดต่อให้รถเก็บขนของเสียจากเทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนา หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากทางราชการมารับไปก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป
- ของเสี ย ที่ ส ามารถน ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ เช่ น เศษเหล็ ก และ
เศษพลาสติก เป็นต้น โดยจะรวบรวมและติดต่อขายให้บริษัทรับรีไซเคิลต่อไป
- ของเสียอัน ตราย เช่น ทราย หรือวัส ดุดูดซับอื่นๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการ
เปลี่ ย นถ่ า ยน้ า มั น ในระหว่ า งการซ่ อ มบ้ า รุง และดู แ ลรั ก ษาเครื่อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ
ต้องน้าไปก้าจัดในลักษณะเดียวกันกับของเสียอันตราย โดยรวบรวมจัดเก็บของเสียอันตรายต้องแบ่งแยก
ตามประเภทของกากของเสียและไม่เก็บรวมกัน และต้องแยกออกจากมูลฝอยทั่วไป ภาชนะส้าหรับเก็บ
รวบรวมต้องมีความเหมาะสมในการใช้บรรจุของเสียเหล่านัน ทนทานต่อการกัดกร่อน มีฝาปิดอย่างมิดชิด
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และมีป้ายแสดงพืนที่ส้าหรับการจัดเก็บของเสียอันตรายอย่างชัดเจน และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากทางราชการมารับไปก้าจัดต่อไป
3. โคลนโซเดียมเบนโทไนท์ ที่เหลือจากการใช้งานจากการเจาะลอด 1 จุด บริเวณ
KP 0+695 ถึง KP 0+793 และการดันลอด 2 จุด บริเวณ KP 0+683 ถึง KP 0+695 และ KP 1+239 ถึง
KP 1+250 จะมีก ารใช้โคลนโซเดีย มเบนโทไนท์ ที่ ใช้ สู งสุ ด ประมาณ 3.97 ลู กบาศก์ เมตร การเตรีย ม
โคลนโซเดียมเบนโทไนท์เพื่อใช้ในกระบวนการเจาะลอด หรือดันลอดของโครงการฯ จะด้าเนินการโดยใช้
โซเดียมเบนโทไนท์แบบผงเมื่อผสมกับน้าจะพองตัวและมีลักษณะคล้ายกับโคลน โดยโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
ส่วนใหญ่ จ ะแทรกตัว อยู่ ในช่องว่างของดินที่เจาะลอด ส่ว นที่เหลื อเพีย งส่วนน้อยจะถูกดันให้ ไหลออก
ในฝั่งตรงข้ามที่เจาะลอด เพื่อให้มีปริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท์เหลือทิงจากการเจาะลอดน้อยที่สุด
โดยผู้รับเหมาจะท้าการผสมสารโซเดียมเบนโทไนท์กับน้าในปริมาณพอเหมาะกับที่จะใช้งานและหมุนเวียน
ใช้จนหมดโดยมีเศษเหลือทิงไม่มากนัก ซึ่งจะท้าให้มีปริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท์เหลือออกมาไม่มาก
อย่างไรก็ตาม หากมีโคลนโซเดียมเบนโทไนท์เหลือจากการใช้งาน โครงการจะน้า
โคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือไปใช้ถมในพืนที่ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพืนที่เท่านัน โดยจะมีการแจ้ง
รายละเอียด ข้อมูลความปลอดภัย และคุณสมบัติของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ให้เจ้าของที่ทราบก่อนทุก
ครัง ผนวกกับโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ ท้าจากดินธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนัน จึงประเมิน
ได้ ว่า การจั ด การโคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ ที่ เหลื อ จากการใช้ งานจะส่ งผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและ
การจัดการในระดับต่้า (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
(2) ระยะดาเนินการ
การด้าเนินงานของโครงการฯ มีกิจกรรมหลัก คือ การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อใต้ดิน
ซึ่ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ของเสี ย แต่ ในกรณี ที่ ต้ องมี ก ารซ่ อ มแซมท่ อส่ งก๊ าซฯ กรณี ที่ เกิ ด การรั่ ว ไหล/แตกหั ก
อาจเกิ ดของเสี ย ขึนเล็ กน้ อย ซึ่ งบริ ษั ทผู้ ด้ าเนิ น การจะเก็ บของเสี ยที่ เกิ ดขึนกลั บไปก้ าจัดอย่างถูกต้ อง
ตามหลักวิชาการทังหมด ดังนัน จึงประเมินได้ว่าไม่ส่งผลกระทบด้านการจัดการของเสีย (ไม่มีผลกระทบ = 0)

4.4

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

4.4.1

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
จากการด้าเนินงานส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคมในกลุ่มเป้าหมายทัง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพืนที่อ่อนไหวและสถานที่ส้าคัญ กลุ่มผู้น้าชุมชน กลุ่มครัวเรือน และกลุ่ม
สถานประกอบการจ้ านวน 117 ตั ว อย่ า ง พบว่ า ชุ ม ชนในพื นที่ ศึ ก ษาเป็ น ชุ ม ชนดั งเดิ ม ประชาชน
มีระยะเวลาอยู่อาศัยในพืนที่ เฉลี่ย 22.5 ปี มีสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือน มีการประกอบ
อาชี พ ของประชาชนในพื นที่ 3 ล้ า ดั บ แรก ได้ แ ก่ รั บ จ้ า งในโรงงานอุ ต สาหกรรม (ร้ อ ยละ 44.0)
เกษตรกรรม (ร้อยละ 18.0) และรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 15) ตามล้าดับ มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 30,115.38
บาทต่อเดือน และมีรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 19,739.05 บาทต่อเดือน
PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

หน้า 4-119

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ส้าหรับ ประเด็น ข้อวิตกกังวล/ข้อห่วงใยที่ได้รับจากการด้าเนินงานส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ สั ง คม รวมถึ ง ประเด็ น ที่ ได้ รั บ จากการประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ถึงผลกระทบจากกิจ กรรมของโครงการฯ พบว่า ความวิต กกั งวลในระยะก่อ สร้ าง ได้แ ก่ ผลกระทบ
ทางด้ า นเสี ย ง ด้ า นการจราจร อุ บั ติ เหตุ จ ากการก่ อ สร้ า ง และฝุ่ น ละออง ส่ ว นความวิ ต กกั ง วลใน
ระยะด้าเนินการ ได้แก่ อุบัติเหตุท่อก๊าซฯ ระเบิด และกระทบต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพืนที่
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่น ต่อความปลอดภัยในการท้างานของโครงการฯ ในระยะด้าเนินการ
พบว่า ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น (ร้อยละ 62.0) ส่วนร้อยละ 27.0 ยังไม่มีความเชื่อมั่น เนื่องจากเคยทราบ
ข่าวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซฯ ระเบิดในต่างประเทศและในจังหวัดสมุทรปราการ และร้อยละ
11.0 ไม่แสดงความคิดเห็น เนื่องจากอยากทราบข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น รายละเอียดโครงการฯ เป็นต้น
(1) ระยะก่อสร้าง
ผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียงดัง และการจราจร ที่เกิดจากการ
ก่อสร้างวางท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการฯ พบว่า เมื่อก้าหนดให้ มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ นจะอยู่ในระดับต่้า ซึ่งผลกระทบเหล่านีจะเกิดในระยะสัน และการวางท่อ
ของโครงการฯ จะด้าเนินการเป็นช่วงๆ มิได้เกิดพร้อมกันตลอดทังแนว ผนวกกับทางโครงการฯ ได้มีการ
เลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับสภาพพืนที่ ส้าหรับข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการจราจรติดขัด การกีด
ขวางการจราจรจะส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวันของผู้ใช้เส้นทาง และพนักงานที่ต้องเดินทาง
มาท้ า งาน ดั ง นั น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และลดผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ นโครงการ ฯ จะมี ม าตรการ
ในการประชาสั ม พั น ธ์ ร ายละเอี ย ดล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 สั ป ดาห์ รวมทั งจั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ อ้ า นวย
ความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพืนที่ก่อสร้าง และมีการกันเขตพืนที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อเป็นการ
บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึน ดังนัน จึงประเมินได้ว่า การพัฒนาโครงการฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ในระดับต่้า (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
ในการก่อสร้างวางท่อของโครงการฯ ที่มีความจ้าเป็นต้องใช้แรงงานประมาณ 80 คนต่อวัน
ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 10 เดือน จึงมีโอกาสที่แรงงานบางส่วนที่เข้ามาท้างานในพืนที่จะเป็น
แรงงานต่างถิ่น ดังนัน หากผู้รับเหมาไม่มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด อาจสร้างปัญหาให้กับประชาชน
ในพืนที่ เช่น ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาโรคระบาดที่มาจากแรงงานต่างถิ่น เป็นต้น
ซึ่งถือว่าเป็ นการเพิ่มปัญหาทางด้านสังคมให้กับพืนที่ ดังนัน โครงการฯ จึงก้าหนดให้บริษัทรับเหมาฯ
พิจารณาจัดจ้างแรงงานท้องถิ่นเป็นล้าดับแรกเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทังก้าหนดให้บริษัทรับเหมาฯ
ต้องควบคุมและดูแลคนงานต่างถิ่นให้อยู่ในกฎระเบียบและปฏิบัติตามข้อก้าหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึนกับชุมชนลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม สภาพพืนที่ศึกษาของโครงการฯ
เป็นพืนที่ที่มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างถิ่นเข้า -ออกในพืนที่เป็นประจ้า ประชาชนมีความคุ้นเคยกับ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน ประกอบกับหน่วยงานราชการ ผู้น้าชุมชน และประชาชนที่ในพืนที่ร่วมแก้ไขปัญหา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง ดังนัน หากมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาท้างานในในช่วง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ระยะเวลาสันๆ และมีการป้ องกัน ผลกระทบที่จะเกิดขึน คาดว่าผลกระทบที่ จะเกิดขึนอยู่ในระดับต่้า
(ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
ทังนี จากนโยบายการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ้ากัด
จึงได้ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาฯ พิจารณาจัดจ้างแรงงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อเปิดโอกาสให้คนใน
พืนที่ ได้เข้ามาท้างานกับ โครงการฯ รวมทังเป็น การเปิ ดโอกาสให้ กับประชาชนได้เข้ามามีส่ วนร่วมกับ
โครงการฯ และช่วยลดปัญหาสังคมจากแรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาท้างานในพืนที่ การก่อสร้างของโครงการฯ
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 10 เดือน คนงานก่อสร้างประมาณ 80 คน จากอัตราค่าจ้างขันต่้า
(ฉบั บ ที่ 8) ซึ่ ง ได้ ป ระกาศให้ มี ผ ลการบั ง คั บ ใช้ วั น ที่ 1 มกราคม 2563 ของกระทรวงแรงงาน
(www.mol.go.th/employee สื บ ค้ น ณ เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2564) พบว่า จังหวัด ระยอง มี อัต รา
ค่าจ้างขันต่้า 335 บาทต่อวัน ดังนัน หากมีการพัฒนาโครงการฯ จะท้าให้เกิดรายได้หมุนเวียนต่อระบบ
เศรษฐกิจประมาณ 26,800 บาทต่อวัน ประกอบกับแรงงานท้างานประมาณ 25 วันต่อเดือน คาดว่าสามารถ
เพิ่มกระแสเงินหมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวได้ถึง 670,000 บาทต่อเดือน ซึ่งผลการส้ารวจสภาพเศษฐกิจ สังคมกลุ่มครัวเรือน พบว่าผู้ที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้ างทั่วไป (ร้อยละ 15.0) จึงเป็น
โอกาสที่ดีของผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปที่จะมีโอกาสเข้ามาท้างานกับโครงการฯ รวมถึงส่งผลดีต่อ
ผู้ ป ระกอบอาชี พ การค้ า ในพื นที่ บ างส่ ว นอาจจะมี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ นจากการจั บ จ่ ายใช้ ส อยของแรงงาน
ท้าให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ ส่งผลดีต่อสภาพเศษฐกิจของคนในชุมชน ซึ่งเป็นผลกระทบด้านบวก
(ระดับผลกระทบทางบวก = 1)
(2) ระยะดาเนินการ
จากความวิตกกังวลของกลุ่มตัวแทนสถานประกอบการ กลุ่มครัวเรือน ผู้น้าชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ ยังคงมีบางส่วนที่มีความวิตกกังวลต่อการระเบิดของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และความกังวลว่าแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชน
ในอนาคต เช่น แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ อาจเป็นอุปสรรคต่อการวางแนวท่อประปาของชุมชน
ในอนาคต เป็ น ต้ น เพื่ อ ลดความวิ ต กกั ง วลดั งกล่ า ว จึ ง จ้ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อสร้ า ง
ความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และจัดให้มีป้ายบอกแนวท่อส่งก๊าซฯ และช่องทาง
การติดต่อสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และควบคุมความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซฯ อย่างสม่้าเสมอ
ประกอบกับการด้าเนินงานของโครงการฯ ที่ด้าเนินตามมาตรฐานสากล มีก ารตรวจสอบระบบควบคุม
ความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ด้วยระบบ SCADA ที่ควบคุมก้ากับดูแลและเก็บข้อมูลด้วย
ระบบดาวเทียม ซึ่งเป็นระบบที่ยอมและมีการปฏิบัติในปัจจุบัน และมีแผนบ้ารุงรักษาท่อส่งก๊าซของ ปตท.
อย่างสม่้าเสมอ จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบทางลบในระดับต่้า (ระดับผลกระทบทางลบ = 1)
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4.4.3

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(1) ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ จะมีการใช้เครื่องจักรในการขุดเปิด ดันลอด เจาะลอด
การใช้เครนในการยกท่อ การใช้เครื่องจักรในการตัด/เชื่อมท่อ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการฯ ได้ โดยผลกระทบอาจเกิดขึนเนื่องจากสภาวะ
แวดล้ อมในการท้ างานที่ ไม่ เหมาะสม (Unsafe Condition) เช่ น การท้ างานในพื นที่ เสี ยงดั ง มี อากาศร้อน
มีการกองวางวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างไม่เป็นระเบียบท้าให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ เป็นต้น หรือ
เกิ ดขึ นเนื่ อ งจากลั ก ษณะการปฏิ บั ติงานที่ ไม่ เหมาะสม (Unsafe Act) ของคนงานและพนั กงาน เช่ น
การไม่สวมใส่อุป กรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสม การใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่ไม่เหมาะสมกับ
ลั ก ษณะงาน หรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามขั นตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ถู กต้ อ ง เป็ น ต้ น โดยสามารถสรุ ป
การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเด็นหลัก ได้ดังนี
1) การรับสัมผัสเสียงดัง
ผลกระทบด้านเสียงที่คนงานก่อสร้างอาจได้รับในช่วงก่อสร้างจะมาจากการท้างาน
ของเครื่องจั กรในการขุดเปิ ด ดัน ลอด และเจาะลอด หากได้รับ ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และมีระดั บ
ความดังของเสียงสูงมากตลอดเวลาโดยปราศจากการป้องกัน อาจเป็นสาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน
อันเนื่องมาจากเสียงดังได้ อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงในการเกิดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างขึนอยู่กับ
ความเข้ ม ของเสี ย ง (Intensity) ความถี่ ข องเสี ย ง (Frequency) ระยะเวลาที่ สั ม ผั ส เสี ย ง (Duration)
ลักษณะของเสียงที่มากระทบหู (Nature of Noise) และลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่มีผลต่อการ
รับฟังเสียง โดยผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึน ได้แก่
1.1) เกิดความร้าคาญใจ และเกิดความเครียด
1.2) รบกวนการสื่อสาร จนอาจเกิดความผิดพลาดในขณะปฏิบัติงาน
1.3) ท้ า ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการท้ า งานลดลง จนอาจส่ ง ผลให้ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ จ าก
การท้างาน
1.4) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเครียด และความดันโลหิตสูง เป็นต้น
1.5) หากได้ รั บ ผลกระทบรุ น แรง และยาวนาน อาจท้ า ให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย
สมรรถภาพการได้ยนิ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่
ก) การสูญ เสี ยสมรรถภาพการได้ยินแบบชั่วคราว (Temporary Hearing
Loss) ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของหูชันนอกและหูชันกลาง สาเหตุเกิดจากการได้รับเสียงดังอย่างต่อเนื่อง
และเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในช่วงความถี่เสียง 4,000-6,000 เฮิรตซ์ (Hz) ทังนีอาการดังกล่าวสามารถ
หายได้เองภายหลังจากการสัมผัสเสียง 16-48 ชั่วโมง ขึนอยู่กับระดับเสียงและระยะเวลาสัมผัสเสียง
ข) การสู ญ เสี ย สมรรถภาพการได้ ยิ น แบบถาวร (Permanent Hearing
Loss) ซึ่ ง เกิ ด จากเซลล์ ข น (Hairs Cells) ภายในอวั ย วะรั บ เสี ย งคอเคลี ย (Cochlea) บริ เวณหู ชั นใน
ถูกท้าลายจนเกิดความเสียหาย และไม่สามารถท้างานได้ตามปกติ โดยผลกระทบโดยตรง คือ ท้าให้การได้ยิน
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เสียงไม่อาจกลับคืนมาตามปกติได้ ส้าหรับผู้สัมผัสเสียงที่มีอาการของการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน
แบบชั่วคราวมาอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถรักษาได้สามารถลุกลามเกิดความสูญเสียแบบถาวรได้เช่นกัน
ทังนี เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึนต่อคนงานที่ปฏิบัติงาน โครงการฯ ได้ก้าหนดให้
บริษัทรับเหมาฯ เลือกใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระดับต่้าที่สุด และให้ตรวจสอบบ้ารุงซ่อมแซม
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ในส่วนของคนงานก่อสร้างจาก Regulations (Standards 29 CFR) Noise exposure computation -1910.95 AppA พบว่า สามารถสัมผัสเสียงดังที่ระดับความ
ดังของเสียงเท่ากับ 115 เดซิเบล (เอ) ได้นาน 1 ชั่วโมง ดังนัน การท้างานในพืนที่ดังกล่าวจึงต้องมีการหยุด
พักการท้างานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว และต้องจัดเตรียม
อุป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล (PPE) อาทิ ที่ อุ ด หู ที่ ค รอบหู ให้ แ ก่ ค นงานที่ ป ฏิ บั ติ งาน
ในบริเวณที่มีเสียงดัง ซึ่งหากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างน้าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผลกระทบที่เกิดขึนจะอยู่
ในระดับต่้า (ระดับของผลกระทบทางลบ = 1)
2) การรับสัมผัสความร้อน
การท้างานในสภาพพืนที่โล่งแจ้ง และ/หรือ สภาพที่มีความร้อนอบอ้าวจะส่งผลกระทบ
ต่อคนงานก่อสร้าง เนื่องจากร่างกายต้องพยายามที่จะปรับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับปกติตลอดเวลาโดยการขจัด
ความร้อนให้ออกจากร่างกาย หากไม่สามารถขจัดความร้อนออกไปได้ทันจะมีผลต่อร่างกายดังนี
2.1) เป็นตะคริว เนื่องจากได้รับความร้อนมากเกินไป ท้าให้ร่างกายสูญเสียเกลือแร่
ไปกับเหงื่อ ระบบการท้างานของกล้ามเนือเสียไป ท้าให้เกิดตะคริว จะมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
กล้ามเนือเกร็ง หมดสติ และอาจถึงขันเสียชีวิตได้
2.2) อ่อนเพลีย เนื่องจากระบบไหลเวียนของเลือดไม่ดีพอ ท้าให้เลือดไปเลียงสมอง
ได้ไม่เต็มที่ จะมีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เป็นลม หน้ามืด ชีพจรเต้นอ่อน คลื่นไส้ อาเจียน และตัวซีด
2.3) เป็ นลม เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนสู ง ท้าให้อุณหภูมิในร่างกายสูงมาก
และระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่สมองไม่สามารถท้างานได้ตามปกติ จะมีอาการคลื่นไส้ ตาพร่า
หมดสติ อุณหภูมิในร่างกายสูงขึน มีอาการชักกระตุกและชีพจรเต้นเบา
2.4) เป็นผื่นตามผิวหนัง เกิดความผิดปกติของระบบต่อมขับเหงื่อ ท้าให้มีผื่ นขึน
มีอาการคัน ท่อขับเหงื่อมีการอุดตัน
2.5) ขาดน้ า กระหายน้า ผิ วหนังแห้ ง น้าหนักลด อุณหภูมิของร่างกายจะสู งขึน
ท้าให้ชีพจรเต้นเร็ว รู้สึกไม่สบาย
2.6) มีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน อาการเหล่านีประกอบด้วย ความวิตก
กังวล ขาดสมาธิในการท้างาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท้างานลดลง
อย่างไรก็ตาม ในระยะก่อสร้างได้ก้าหนดมาตรการที่จ้าเป็นเพื่อป้องกันอันตราย
ที่ส่ งผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง ได้แก่ จัดให้ มีจุดพัก ซึ่งเป็นพืนที่ร่มหรือใช้ร่ม /ผ้าใบกันแดด จัดหา
น้ าเย็ น น้ าเกลื อแร่ เพื่ อทดแทนน้ าและเกลื อแร่ที่สู ญ เสี ยไปกับ เหงื่อ รวมถึงต้องปฏิ บัติให้ เป็ นไปตาม
ข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึนต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง และ
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เป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท้ างานเกี่ ย วกั บ ความร้ อ น แสงสว่า ง และเสี ย ง พ.ศ. 2549
ซึ่งหากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างน้าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผลกระทบที่เกิดขึนจะอยู่ในระดับต่้า (ระดับ
ของผลกระทบทางลบ = 1)
3) การเกิดอุบัติเหตุ
กิจ กรรมการก่อสร้างของโครงการฯ จะมีการใช้เครื่องจักรหนัก เช่น รถแบคโฮ
ในการขุดเปิดเพื่อวางท่อ การใช้เครนในการยกท่อ ซึ่งมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุกับคนงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่ใกล้เคียงจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย หรือสภาพแวดล้อม/สภาพของอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย
ที่อาจเกิดการล้มของเครน หรือสลิงค์ที่ใช้ในการขนย้ายท่อขาด เป็นต้น อย่า งไรก็ตาม อุบัติเหตุดังกล่าว
สามารถป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยได้ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ การฝึกอบรม การสาธิต
การปฏิบัติงานให้กับคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มการท้างาน และการควบคุมการท้างานของคนงานก่อสร้าง
ตามขันตอนการปฏิบั ติงานที่เหมาะสม รวมทัง การดูแลรักษาเครื่องจักรให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อม
ใช้งาน และจัดสภาวะแวดล้อมในการท้างานที่เหมาะสม จะสามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงจากการท้างานได้ ซึ่งโครงการฯ ได้ก้าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงการก่อสร้าง ดังนี
3.1) ก้าหนดขันตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยพิจารณาจากแผนการด้าเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา ประวัติการท้างานและประสบการณ์
ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
3.2) ก้าหนดหน้ าที่ความรับผิ ดชอบของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง คนงาน ตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน เป็นต้น
3.3) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
ในช่วงก่อสร้าง เช่น การควบคุมการผ่านเข้า -ออก การอบรมก่อนเริ่มท้างาน ระบบการขออนุญาตก่อน
เข้ าท้ า งาน (Work Permit System) และมี ก ารก้ าหนดกฎความปลอดภั ย ส้ าหรั บ ผู้ รับ เหมาก่ อ สร้ า ง
เป็นต้น
3.4) ก้าหนดให้มีการฝึกอบรมคนงานให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตาม
มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งหากมีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ผลกระทบที่เกิดขึนจะอยู่
ในระดับต่้า (ระดับของผลกระทบทางลบ = 1)
4) การเกิดเหตุเพลิงไหม้
กิจ กรรมการก่ อสร้ างที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อั ค คี ภั ยอาจเกิ ด จากประกายไฟ
จากการเชื่อม ดังนั น โครงการฯ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องก้าหนดเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนการ
ด้าเนินการก่อสร้างที่ชัดเจนในการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่้าเสมอตามแผนงานที่ก้าหนด ดังนัน
โอกาสในการเกิดอัคคีภัยจึงเกิดขึนน้อยมาก ในขณะเดียวกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึนโครงการฯ ได้จัดเตรียม
อุปกรณ์ในการระงับเหตุฉุกเฉินไว้บริเวณพืนที่ก่อสร้าง รวมทังยังสามารถขอความช่วยเหลือ ไปยังโรงไฟฟ้า
PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.2) Rev.00 (Final)

หน้า 4-124

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

เอ็กโก โคเจนที่อยู่ใกล้เคียง และจากหน่ว ยงานภายนอกได้ ดังนัน จึงประเมินได้ว่าผลกระทบด้านอัคคีภัย
ในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่้า (ระดับของผลกระทบทางลบ = 1)
(2) ระยะดาเนินการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ จะมีการติดตังป้ายเตือนเพื่อแสดงแนวเขตท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงทราบอย่า งชัดเจน และเตือนให้หน่วยงานที่อาจต้องมีการปฏิบัติงาน
ในบริเวณเขตแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติทราบและระมัดระวังเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือ
ท้าให้ เกิดการช้ารุด เสี ยหายต่อท่อส่ งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ นอกจากนี โครงการฯ ก้าหนดให้
มีการตรวจสอบ ซ่อมบ้ารุงท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ เป็นประจ้าอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน
ASME B31.8 และ NACE SP 0169 อีกทังมีระบบตรวจสอบการรั่วไหลโดยตรงจากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ
SCADA เพื่อให้ มั่น ใจว่าการขนส่ งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ มีความปลอดภัยเพี ยงพอ (ระดับ ของ
ผลกระทบทางลบ = 1)
4.4.4

ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว
จากการส้ารวจพืนที่ศึกษา รัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
พืนที่ส่ วนใหญ่ เป็นพืนที่เกษตรกรรมและพืนที่รกร้าง ไม่พบแหล่ งท่องเที่ยว ทัศนียภาพที่มีความสวยงาม
แปลกตา หรือมีเอกลักษณ์โดดเด่น (ไม่มีผลกระทบ = 0)

4.5

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

4.5.1

คานา
การจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครังนี ได้มีการด้าเนินการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามแนวทางที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามปัจจัยก้าหนดสถานะทางสุขภาพ
(Determinants of Health) ที่ มีความสัมพันธ์ กับกิจกรรมการพัฒ นาโครงการฯ ทังในระยะก่อสร้างและ
ระยะด้าเนินการ รวมทังศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง (รวมพนักงาน
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง) พนักงานโครงการฯ ประชาชนที่อยู่ในพืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบฯ ในรัศมี 500
เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ และประชาชนที่อยู่ใกล้ที่พักคนงาน
โดยในการวิเคราะห์ผลกระทบจะอาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานสาธารณสุขในพืนที่ศึกษา
ประกอบกับข้อมูลพืนฐานด้านสภาพแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง
น้าใช้ น้ าเสี ย/น้ าทิง การจั ดการกากของเสีย การคมนาคมขนส่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
เศรษฐกิจสังคม โดยจะน้าวิธีการประเมินความเสี่ยงมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ระดับนัยส้าคัญ
ของผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกิดขึน
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4.5.2

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
(1) เพื่อทบทวนสถานะทางสุขภาพของประชาชนในพืนที่อ่ อนไหวต่อผลกระทบจากการ
ด้าเนินโครงการฯ ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ รวมทังข้อห่วงกังวลของ
ประชาชนในชุมชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางด้านสุขภาพในพืนที่มีศึกษา เพื่อประกอบการประเมิน
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการฯ โดยอาศัยข้อมูลพืนฐานที่เป็นจริงและครบถ้วนมากขึน
(2) การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพที่ เกิ ด ขึ นจากกิ จ กรรมการพั ฒ นาโครงการฯ
ต่อสถานะทางสุ ขภาพของประชาชนในพื นที่อ่อนไหวในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่ อส่ งก๊าซฯ
ของโครงการฯ ทังทางบวกและทางลบ และผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง (รวมพนักงานบริษัท
รับเหมาก่อสร้าง) และพนักงานของโครงการฯ ทังในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ
(3) น้าผลจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มาประกอบการพิจารณาก้าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
ครอบคลุมและเหมาะสมต่อไป
4.5.3

แนวทางการศึกษา
การศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบด้ านสุ ข ภาพจากการพั ฒ นาโครงการฯ จะใช้ ห ลั ก การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตามแนวทางดังต่อไปนี
(1) แนวทางการประเมิน ผลกระทบทางสุขภาพในระดับโครงการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, กันยายน 2555
(2) แนวทางการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพในรายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ของส้ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เมษายน 2556
(3) แนวทางการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ านผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ ส้าหรับ คณะกรรมการผู้ ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
กองวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ส้ า นั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2563
4.5.4

ขั้นตอนและการกาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพของโครงการฯ ประกอบด้ ว ย 5 ขั นตอนหลั ก ๆ คื อ
การกลั่นกรองโครงการ (Screening) การก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ (Appraisal) การพิจารณารายงานและการตัดสินใจ (Review and Decision Making) และ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ดังรูปที่ 4.5-1
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1. การกลั่นกรองโครงการฯ
(Screening)

พิจารณาว่าโครงการฯ ต้องท้าการประเมินผลกระทบหรือไม่ รวมถึง
ระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ โดยพิจารณาจาก

พืนที่ตังโครงการฯ และประชากรที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ

กิจกรรมโครงการฯ / สิ่งคุกคามสุขภาพ

ปัจจัยก้าหนดสุขภาพ

2. การก้าหนดขอบเขตการศึกษา
(Scoping)

ระบุประเด็นผลกระทบทางสุขภาพ ข้อห่วงกังวลของประชากรกลุ่มเสี่ยง
รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลาที่จะท้าการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ

Public Scoping


3. การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ (Appraisal)
Public Review





4. การพิจารณารายงานและ
การตัดสินใจ (Review and
Decision Making)





5. การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล (Monitoring
and Evaluation)







คาดการณ์ /ระบุผ ลกระทบทางสุขภาพทั งด้ านบวกและด้านลบ
ที่ เกิด ขึ นจากโครงการฯ โดยใช้ เครื่อ งมื อ และผู้ ท้ าการประเมิ น
ทังทางวิทยาศาสตร์ สังคม หรือเศรษฐศาสตร์ ในการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล
จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา
จัดท้ามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
จัดท้ามาตรการติดตามตรวจสอบ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการบูรณาการ
ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอโดยคณะกรรมการ
ผู้ช้านาญการฯ
ผู้มีอ้านาจในการอนุมัติโครงการฯ ตัดสินใจว่าควรมีการอนุญาต
ให้มีการด้าเนินโครงการฯ หรือไม่
เพื่ อ ตรวจสอบความถู กต้ องแม่น ย้ าของการประเมิ น ผลกระทบ
ที่ศึกษาไว้
เพื่ อ ประเมิ น ว่ า มาตรการลดผลกระทบที่ เขี ย นไว้ ใ นรายงาน
ได้ถูกน้าไปปฏิบัติหรือไม่
เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของมาตรการติดตามตรวจสอบ

รูปที่ 4.5-1 : ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
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4.5.5

วิธีการศึกษา
การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนาโครงการฯ จะพิจารณาลักษณะของกิจกรรม
ต่างๆ ทังในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ เพื่อพิจารณาปัจจัยที่เป็นสิ่ งคุกคามทางสุ ขภาพทังต่อ
คนงานก่อสร้าง พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพืนที่โครงการ โดยวิธีการศึกษาจะใช้
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพมาประเมิ น ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล จากการส้ า รวจ/สั ม ภาษณ์
เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการเกิดผลกระทบและระดับความรุนแรงของผลกระทบซึ่งจะน้าไปสู่การคาดการณ์
ระดับนัยส้าคัญของผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกิดขึนต่อไป โดยผลที่ได้จากการประเมินจะน้าไปก้าหนด
เป็ น มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) การคัดกรองเบื้องต้น (Screening)
เป็ น การพิจ ารณาว่าการด้าเนิ นโครงการฯ ต้องมีการประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพ
หรือไม่ รวมถึงระบุสิ่งคุกคามทางสุภาพ โดยพิจารณาจากรายละเอียดโครงการฯ การจัดการผลกระทบ
ของโครงการฯ ผู้รับผลกระทบที่อยู่ใกล้เคียงโครงการฯ สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ และปัจจัยก้าหนดสถานะ
ทางสุ ข ภาพ โดยผลที่ ได้ จ ากการคั ด กรองเบื องต้ น จะน้ าไปพิ จ ารณาก้ าหนดขอบเขตการศึ ก ษาและ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพต่อไป โดยเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรอง ประกอบด้วย การส้ารวจพืนที่ใน
ภาพกว้าง การเก็บรวมรวบข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
การก้าหนดขอบเขตการศึกษาเพื่ อให้ มีความชัดเจนในการศึกษาและเน้ นถึงประเด็ น
ผลกระทบที่ส้าคัญที่อาจเกิดขึนจากการพัฒนาโครงการ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ขนาด/ลักษณะ
โครงการ ข้ อมู ล ด้ านสิ่ งแวดล้ อม สภาพสิ่ งแวดล้ อมของพื นที่ ผลกระทบที่ เกิ ดขึ นในพื นที่ ในปั จจุ บั น
และผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนาโครงการฯ โดยในการก้าหนดขอบเขตการศึกษาจะมีการ
พิจารณาปัจจัยที่ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ สิ่งคุกคามสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยต่อการรับสัมผัส ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ และผลกระทบต่อสังคม
และชีวิตความเป็นอยู่ รายละเอียดดังตารางที่ 4.5-1
(3) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Apprisal)
แบ่งออกเป็น 2 ส่ วน คือ การประเมินความเสี่ ยงต่อสุขภาพในเชิงปริมาณ (Quantitative
Health Risk Assessment) และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในเชิงคุณภาพ (Quanlitative Health Risk
Assessment) ทังในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ
โดยการประเมิ น ความเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพในเชิ งปริ มาณจะมี ก ารระบุ Endpoints ของ
สิ่งคุกคามสุขภาพ และมีการประเมินทังในกรณีที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง ตามแนวทาง
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพ ส้าหรับคณะกรรมการ
ผู้ ช้านาญการพิ จ ารณารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ของส้ านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรกฎาคม 2563)
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.5-1
ปัจจัยพิจารณาในการกาหนดขอบเขตการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ปัจจัย
1. สิ่งคุกคามสุขภาพ









2. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม













3. ปัจจัยต่อการรับ
สัมผัส







4. ลักษณะของ
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ











ลักษณะ
สิ่งคุกคามทางกายภาพ เช่น แสง เสียง ความร้อน ความสั่นสะเทือน ฝุ่น เป็นต้น
สิ่งคุกคามทางเคมี เช่น โลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุ
อันตราย เป็นต้น
สิ่งคุกคามทางชีวภาพ เช่น ปรสิต ยุง แบคทีเรีย ไวรัส เป็นต้น
สิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ เช่น การยกของหหนัก ลักษณะท่าทางในการท้างานที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
สิ่งคุกคามต่อจิตใจ เช่น ความเครียด ความกังวล ความร้าคาญ เป็นต้น
สิ่งคุกคามทางสังคม เช่น การขาดความสัมพันธ์ทางสังคม หรือชุมชน เป็นต้น
การเปลี่ ย นแปลงสภาพและการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ไม่ ว่ าจะเป็ นทรั พยากรดิ น ทรั พ ยากรน้ า
ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ และระบบนิเวศ
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สิ่งส้าคัญทางศาสนา
ทรัพยากรหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีความส้าคัญด้านการค้า หรือในด้านอื่นๆ
การก้าเนิดและการปล่อยของเสีย และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการก่อสร้าง จากกระบวนการผลิต และ
กระบวนการอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นขยะ ของเสียอันตราย น้าเสีย ขยะติดเชือ ความร้อน มลสารทางอากาศ
ฝุ่น แสง เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น
ระดับการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้า ดิน สิ่งมีชีวิต เป็นต้น
การก่อให้เกิดสื่อ หรือพาหะน้าโรคเพิ่มขึน
สาธารณูปโภคในชุมชน เช่น น้าดื่ม การบ้าบัดน้าเสีย การจัดการของเสีย การขนส่ง และการอยู่อาศัย
เป็นต้น
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เส้นทางการรับสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย เช่น การหายใจ การกิน และสัมผัสทางผิวหนัง
การรับสัมผัสของคนงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในโครงการ
การสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการ
การระบุกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
ปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย
อัตราการตาย
อัตราการเจ็บป่วย ทังจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ผลกระทบที่เกิดขึนแบบเฉียบพลันหรือแบบเรือรัง
อัตราการเกิดผลกระทบทางจิตใจ ความเครียด
การบาดเจ็บ และอุบัติเหตุ
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ผลกระทบต่อคนในรุ่นหลัง
ผลกระทบต่อกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
การกระตุ้นหรือส่งเสริมสุขภาพ ความรุนแรงของโรค
ผลกระทบสะสม
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ตารางที่ 4.5-1
ปัจจัยพิจารณาในการกาหนดขอบเขตการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (ต่อ)

ปัจจัย
5. ผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพ





6. ผลกระทบต่อสังคม
และชีวิตความเป็นอยู่












ลักษณะ
ความต้องการพัฒนาระบบสุขภาพโดยรวม ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
ความต้องการดูแลสุขภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
การพั ฒ นาระบบบริก ารสุ ขภาพ โดยเฉพาะด้ านอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม ด้ านอาชี วอนามั ย และอาชี ว
เวชศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และสภาพการท้างานในท้องถิ่น ทังทางบวกและ
ทางลบ เช่น ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการท้างาน การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ ทรัพยากร และห่วง
โซ่อุปทานของสินค้าและบริการที่เป็นฐานการด้ารงชีวิตหลักของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพืนที่
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน ทังความสัมพันธ์ภายในชุมชน
และภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอพยพของประชาชนและแรงงาน การเพิ่ม/ลดพืนที่สาธารณะ
ของชุ มชน (Public Space) และความขั ดแย้ งที่ อาจจะเกิ ดขึ นจากการด้ าเนิ นโครงการหรื อกิ จ การ
ดังกล่าว
ผลกระทบต่ออนามัยสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ผลกระทบต่อการศึกษา
ผลกระทยต่อเครือข่ายสนับสนุนทางสังคม
ผลกระทบต่อระบบบริการ เช่น การศึกษา เครือข่ายสนับสนุนสังคม เป็นต้น
ผลประโยชน์ทางสุขภาพที่จะได้รับจากโครงการ

ที่มา : แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เมษายน 2556

ส่ วนการประเมิ น ความเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพในเชิ งคุ ณ ภาพจะบู ร ณาการวิ ธี ก ารวิ เคราะห์
เชิงคุณภาพเพื่อคาดการณ์หรือระบุผลกระทบต่อสุขภาพ โอกาสในการเกิดผลกระทบ ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ และระดับความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบ โดยในที่นีได้เลือกใช้วิธี Health Risk Matrix
Assessment เป็ น เครื่ องมือ ที่ ในการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ โดยใช้ ตารางความเสี่ ย งสุ ขภาพ
(Health Risk Matrix) เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ผลกระทบ ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวถึงต่อไป

4.5.6

ผลการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

4.5.6.1

การคัดกรองผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้น (Screening)
ในการคัดกรองผลกระทบทางสุ ขภาพเบืองต้น (Screening) จ้าเป็นต้องศึกษารายละเอียด
โครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืนฐานประกอบการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) ประเภทโครงการ : โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
(2) ขนาดและที่ ตั้ ง : เป็ น ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ข นาด 8 นิ ว มี จุ ด เริ่ ม ต้ น เชื่ อ มต่ อ จาก
Sale Tap Valve ขนาด 12 นิว ที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ไปสิ นสุ ด ที่ ส ถานี ค วบคุ ม ความดั น และวั ด ปริม าตรก๊ าซ (Metering and Regulation Station : MRS)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครังที่ 1) ตังอยู่หมู่ที่ 8 เทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนา อ้าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีความยาวท่อส่งก๊าซฯ ประมาณ 1,362 เมตร
(3) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ข นส่ ง : ก๊ า ซธรรมชาติ จ ากท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ เส้ น ที่ 4 ของ ปตท. ซึ่ ง มี
องค์ประกอบหลัก คือ ก๊าซมีเทน ประมาณร้อยละ 90.225 (% mol) ก๊าซอีเทน ประมาณร้อยละ 3.686
(% mol) และก๊าซโพรเพน ประมาณร้อยละ 0.936 (% mol) โดยมีอัตราการไหล (Flow Rate) ของก๊าซฯ
ในระบบท่อสูงสุดประมาณ 31 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
(4) การออกแบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ : ตามมาตรฐาน ASME B31.8 (Lasted Edition) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยค้านึงถึงสภาพปัจจุบันและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยมากที่สุด
(5) วิธีการวางท่อส่งก๊าซฯ : ประกอบด้วย

การวางท่อใต้ดิน (Under Ground) ประมาณ 1,302 เมตร จะใช้วิธีการวางท่ อ
3 รูปแบบคือ
 การขุ ด เปิ ด (Open Cut) : มี ร ะยะทางประมาณ 1,181 เมตร วิ ธี ก ารวางท่ อ
จะเริ่มจากการขุดร่องวางท่อตามระดับความลึกที่ก้าหนด แล้วน้าท่อที่เชื่อมและตรวจสอบรอยเชื่อมลง
ร่องขุด หลังจากนันจะกลบท่อและปรับสภาพพืนที่ โดยเมื่อวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วเสร็จจะด้าเนินการติดตัง
ป้ายเตือนตลอดแนวท่อ
 การดันลอด (Boring) : มีระยะทางประมาณ 23 เมตร วิธีการวางท่อจะเริ่มจาก
การก้าหนดจุดเพื่อขุดบ่อรับและบ่อส่ง แล้วน้าหัวเจาะดันลอดใต้สิ่งกีดขวาง/ถนนจากบ่อรับไปยังบ่อส่ง
เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จจะท้าการกลบบ่อรับ-บ่อส่ง และติดตังป้ายเตือนตลอดแนวท่อ
 การเจาะลอด (HDD) : มีระยะทางประมาณ 98 เมตร วิธีการวางท่อจะเริ่มจาก
การก้าหนดจุดเพื่อติดตังแท่นเจาะ โดยจะดันและเจาะตามองศาที่ก้าหนดไว้ ด้าเนินการคว้านขยายช่อง
เจาะจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วดึงท่อส่งก๊าซฯ มาพร้อมกับหัวคว้าน

การวางท่อบนดิน (Above Ground) มีระยะทางประมาณ 60 เมตร
(6) ระยะเวลาก่อสร้าง : 280 วัน
(7) จานวนคนงานก่อสร้าง/พนักงาน : มีคนงานก่อสร้างสูงสุด 80 คนต่อวัน (พักนอกพืนที่
ก่อสร้าง) ส่วนในระยะด้าเนินการ ไม่มีพนักงานประจ้าของโครงการฯ
(8) น้าใช้ : น้าใช้จากการทดสอบท่อฯ วิธีการทางชลสถิต 44.19 ลูกบาศก์เมตร และน้าใช้
จากคนงานก่อสร้าง จ้านวน 80 คน ปริมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(9) มลพิ ษ และการจั ด การ : การด้ าเนิ นโครงการฯ อาจก่ อให้ เกิด ผลกระทบต่อคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมและพืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ เสียง น้าเสีย/น้าทิง กากของเสี ย
คมนาคม และความปลอดภัย ทังในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งก้าเนิด
และวิธีการจัดการดังตารางที่ 4.5-2
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.5-2
รายละเอียดของมลพิษและการจัดการ ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
มลพิษ
1. ระยะก่อสร้าง
1.1 มลพิษทางอากาศ

1.2 มลพิษทางเสียง

1.3 มลพิษทางน้า

1.4 กากของเสีย

มลพิษ

การจัดการ

- ฝุ่น ละอองจากการปรับ และ - เปิดพืนที่เฉพาะบริเวณที่จ ะวางท่อ เมื่อวางท่อแล้วเสร็จให้
ขุดเปิดพืนที่
กลบโดยเร็ว
- มีการฉีดพรมน้าเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- ปิ ด คลุ ม รถบรรทุ ก ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ฟุ้งกระจายและการตกหล่นของวัสดุขณะขนส่ง
- เสี ย งจากการท้ างานของ - แจ้งแผนก่ อสร้างให้ กั บชุ มชนใกล้เคีย งพื นที่ ก่ อสร้างได้ รับ
เครื่ อ งจั ก รและการขุ ด เปิ ด
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนก่อสร้าง
พืนที่
- เครื่อ งจัก รหนั ก ที่ มีเสีย งดังต้องเร่งด้าเนิน การให้แ ล้วเสร็จ
โดยจะติดเครื่องเฉพาะช่วงท้างานและหยุดเครื่องทันทีเมื่อใช้
งานเสร็จ
- ติด ตังก้ าแพงกั นเสีย งบริเวณที่ มีก ารก่ อ สร้างแบบดั นลอด
ที่ KP 0+683 การเจาะลอดที่บริเวณ KP 0+695 และการ
ดันลอดที่ KP 1+239
- มีการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
- น้ า เสี ย จากคนงานก่ อ สร้ า ง - น้าเสีย จากคนงานก่ อสร้าง บ้ าบั ด ด้วยระบบบ้ าบัด น้ าเสี ย
(4.48 ลู ก บาศก์ เมตรต่ อ วั น )
ส้าเร็จรูปแบบไร้อากาศ แล้วติดต่อให้หน่วยงานรับก้าจัดของ
และน้ า ทิ งจากการทดสอบ
เสียน้าไปก้าจัดภายนอกต่อไป
การรั่วไหลของท่อด้วยแรงดัน - น้าทิงจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยแรงดันน้า ที่มี
น้ า (รวม สู งสุ ด ป ระ ม าณ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระบายลงสู่คลองมาบใหญ่ กรณี
44.19 ลูกบาศก์เมตร)
ที่ มี คุ ณ ภาพไม่ ได้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานจะส่ ง ก้ า จั ด ไปยั ง
หน่วยงานรับก้าจัดที่ได้รับอนุญาตต่อไป
- การก่ อสร้างจะเกิ ดกากของ - มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง : 64 กิโลกรัมต่อวัน จะติดต่อให้
เสียในรูปมูลฝอยจากคนงาน
เทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนา รับไปก้าจัดอย่างถูกต้องต่อไป
ก่อสร้าง (64 กิโลกรัมต่อวัน) - ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ประกอบด้วย
และโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
 มูลฝอยทั่วไป เป็นเศษวัสดุที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้
ที่อาจเหลือจากการใช้งาน ซึ่ง
ใหม่ได้ จะติดต่อให้เทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนามารับ
อาจส่ ง ผลกระทบโดยเป็ น
ไปก้าจัดต่อไป
แหล่งพาหะน้ าโรค และเกิ ด
 ของเสียที่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้จะรวบรวม
การปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้า
และติดต่อขายให้บริษัทรับรีไซเคิล
 ของเสียอันตราย รวบรวมและแยกตามประเภทของ
เสีย และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการมารับไปก้าจัดต่อไป
 โคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ จะใช้ ผสมกั บ เศษวัสดุ ท าง
การเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบ เป็นต้น ตามสัดส่วนที่
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะน้า ก่อนน้าไปปรับถมพืนที่
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.5-2
รายละเอียดของมลพิษและการจัดการ ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ (ต่อ)
มลพิษ
2. ระยะดาเนินการ
2.1 ด้านความปลอดภัย

มลพิษ

การจัดการ

- ความเสี่ ย งจากบุ ค คลที่ 3 - มีการติดตังอุปกรณ์ควบคุมและเฝ้าระวังการด้าเนินการให้มี
ที่ เข้ า มาด้ า เนิ น การในพื นที่
ความปลอดภัย รวมทังมีการติดตามตรวจสอบระบบท่อเพื่อ
เขตระบบท่ อ โดยไม่ ไ ด้ รั บ
ป้องกันปัจจัยเสีย่ งที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย เช่น
อนุญาต
 มีการติดตังระบบวาล์วควบคุมเพื่อปิดกันการจ่ายก๊าซฯ
ในกรณี ก ารซ่ อ มบ้ า รุ ง หรื อ กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น
โดยติ ดตั งที่ สถานี ควบคุม ก๊ าซที่ 4.1 เพื่ อ ตัดแยกจาก
ระบบท่อประธานของ ปตท. และที่สถานีควบคุมความ
ดันและวัดปริมาตรก๊าซที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วน
ขยาย ครังที่ 1)
 มี ร ะบบควบคุ ม การส่ ง จ่ า ยก๊ า ซฯ ด้ ว ยระบบควบคุ ม
อัตโนมัติ (SCADA) จากศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ของ ปตท.
 มี ก ารซ่ อ มบ้ า รุ ง ระบบท่ อ เป็ น ประจ้ า ตามมาตรฐาน
ASME B31.8 ( Lasted Edidtion) , NACE SP 0169
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
o การส้ารวจพืนที่วางท่อส่งก๊าซฯ 4 ครังต่อปี
o การส้ารวจป้ายเตือนแนวท่อส่งก๊าซฯ 4 ครังต่อปี
o การส้ารวจการรั่วของท่อส่งก๊าซฯ 1 ครังต่อปี
o การสังเกตการทรุดตัวของท่ อส่งก๊ าซฯ และการกั ด
เซาะของดินที่ปิดทับท่อ ส่งก๊ าซฯ บริเวณที่ดินอ่อน
ทางน้าไหล หรือทางลาดชัน 1 ครังต่อปี
o การตรวจสอบระดั บ แรงดัน ไฟฟ้ า ที่ ใช้ ป้ อ งกั น การ
ผุกร่อนของท่อที่จุด Test Post 2 ครังต่อปี
o การตรวจสอบระดั บ แรงดัน ไฟฟ้ า ที่ ใช้ ป้ อ งกั น การ
ผุกร่อนของท่อใต้ดิน 10 ปีต่อครัง
o การตรวจสอบวัสดุเคลือบท่อ 10 ปีต่อครัง

จากการคัดกรองประเด็น ทางสุ ขภาพที่ อาจได้รับ ผลกระทบจากการด้ าเนิ น งานของ
โครงการฯ สามารถสรุปสิ่งคุกคามทางสุขภาพที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง พนักงานของ
โครงการฯ ประชาชนที่อยู่ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ และประชาชน
ทีอ่ ยู่ใกล้ที่พักคนงานก่อสร้าง ทังในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการได้ดังตารางที่ 4.5-3
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ผลกระทบ
ปัจจัยกาหนดสถานะทางสุขภาพ
1. สิ่งแวดล้อม
1.1 คุณภาพอากาศ

1.2 เสียง

สิ่งคุกคามทางสุขภาพ / สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

ระยะก่อสร้าง
- ฝุ่ นละอองจากกิ จ กรรมการขุ ด เปิ ด หน้ า ดิ นเพื่ อ วางท่ อ ส่ ง
ก๊าซฯ ของโครงการฯ
- มลสารทางอากาศจากเครื่องจักรที่ใช้ในการวางท่อส่งก๊าซฯ
ระยะก่อสร้าง
- เสียงดังจากกิจกรรมการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ

ผู้ได้รับผลกระทบ

-

1.3 ความสั่นสะเทือน

ระยะก่อสร้าง
- ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง

-

1.4 น้าอุปโภค-บริโภค

1.5 สุขาภิบาลของที่พักคนงาน
1.6 น้าเสีย

หน้า 4-134

ระยะก่อสร้าง
- การขาดแคลนน้าดื่ม-น้าใช้ที่สะอาด
- การระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้า
ระยะก่อสร้าง
- การจัดการสุขาภิบาลของที่พักคนงาน
ระยะก่อสร้าง
- การปนเปื้อนของน้าเสียจากส้านักงาน / น้าทิงจากการ
ทดสอบการรั่วไหลของท่อลงสู่สิ่งแวดล้อม

-

-

ระยะก่อสร้าง
ด้านบวก
ด้านลบ

ระยะดาเนินการ
ด้านบวก
ด้านลบ

พนักงานของโครงการฯ
คนงานก่อสร้าง
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร

-





-

-

พนักงานของโครงการฯ
คนงานก่อสร้าง
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร
พนักงานของโครงการฯ
คนงานก่อสร้าง
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร
คนงานก่อสร้าง

-









-

-

คนงานก่อสร้าง
ประชาชนที่อยู่ใกล้ที่พักคนงาน
พนักงานของโครงการฯ
คนงานก่อสร้าง
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร

-







-

-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.5-3
สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรอง (Screening Tool)

ปัจจัยกาหนดสถานะทางสุขภาพ
1. สิ่งแวดล้อม (ต่อ)
1.7 กากของเสีย

สิ่งคุกคามทางสุขภาพ / สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
ระยะก่อสร้าง
- การจัดการของเสียอันตราย และของเสียไม่อันตราย

ผู้ได้รับผลกระทบ

หน้า 4-135

พนักงานของโครงการฯ
คนงานก่อสร้าง
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร

-





-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

-

ประชาชนในรัศมี 500 เมตร และ
ประชาชนที่สัญจรบนถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5
พนักงานของโครงการฯ
คนงานก่อสร้าง
พนักงานของโครงการฯ
คนงานก่อสร้าง
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร

-

-

-



-

ประชาชนในรัศมี 500 เมตร

-



-

-

-

ประชาชนในรัศมี 500 เมตร

-



-

-

-

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.1 อุบัติเหตุจากการคมนาคม ระยะก่อสร้าง
ขนส่ง
- อุบัตเิ หตุจากการรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง และการขนส่งท่อ
ส่งก๊าซฯ และเครื่องจักรต่างๆ
2.2 สภาพแวดล้อมในการ
ระยะก่อสร้าง
ทางานไม่เหมาะสม
- การเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
2.3 อุบัติเหตุจากการทางาน ระยะก่อสร้าง
- การเกิดอุบัติเหตุจากการท้างาน
2.4 การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ ระยะดาเนินการ
และเกิดการติดไฟ
- การเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของก๊าซฯ และเกิดการติดไฟ
2.5 การเพิ่มขึ้นของแรงงาน ระยะก่อสร้าง
ต่างถิ่น
- เกิดการเพิ่มขึนของยาเสพติด
- เกิดการทะเลาะวิวาท/ลักเล็กขโมยน้อย
- เกิดโรคอุบัติใหม่ การเกิดโรคติดต่อ โรคระบาด
3. ระบบบริการสาธารณสุข
3.1 ความเพียงพอของระบบ
ระยะก่อสร้าง
บริการสาธารณสุข
- การใช้ทรัพยากรสาธารณสุขในพืนที่เพิ่มมากขึน
- เกิดโรคอุบัติใหม่ การเกิดโรคติดต่อ โรคระบาด

ผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
ด้านบวก
ด้านลบ
ด้านบวก
ด้านลบ

-

-

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.5-3
สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรอง (Screening Tool) (ต่อ)

ปัจจัยกาหนดสถานะทางสุขภาพ
4. เศรษฐกิจ-สังคม
5.1 การจ้างงาน และการ
สนับสนุนงบประมาณ
5.2 ปัญหาสังคม

สิ่งคุกคามทางสุขภาพ / สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้ได้รับผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง
- เกิดการจ้างงาน
- มีงบประมาณด้าน CSR มาพัฒนาชุมชนเพิ่มขึน
ระยะก่อสร้าง
- การลักขโมย
- การใช้สารเสพติด
- การแย่งสาธารณูปโภค
- การแย่งบริการด้านสาธารณสุข

ผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
ด้านบวก
ด้านลบ
ด้านบวก
ด้านลบ

-

ประชาชนในรัศมี 500 เมตร



-

-

-

-

ประชาชนในรัศมี 500 เมตร

-



-

-

คนงานก่อสร้าง
พนักงานของโครงการฯ
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร
ประชาชนที่อยู่ใกล้ที่พักคนงาน

-






-


-

6. ด้านจิตใจ
ระยะก่อสร้าง
ความเครี ยด ความวิ ต กกั ง วลจากการด้ า เนิ น งานของ
โครงการฯ ที่ อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบด้านอากาศ เสีย ง
ความสั่นสะเทือน น้าอุปโภค-บริโภค สุขาภิบาลของที่พัก
คนงาน การจัดการกากของเสีย อุบัติเหตุจากการคมนาคม
ขนส่ง สภาพแวดล้อมในการท้างานไม่เหมาะสม อุบัติเหตุ
จากการท้ า งาน การเพิ่ ม ขึ นของแรงงานจากต่ า งถิ่ น
ผลกระทบต่ อระบบบริก ารสาธารณสุ ข และเศรษฐกิ จ สังคม

-

หน้า 4-136

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.5-3
สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรอง (Screening Tool) (ต่อ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

4.5.6.2

การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
การก้าหนดขอบเขตการศึกษาจะพิจารณาจากสิ่ งคุกคามทางสุ ขภาพหรือสิ่ งเสริมสุ ขภาพ
ซึ่ ง คั ด กรองมาจากผลการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น โดยจะพิ จ ารณาถึ ง
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบ โอกาสในการรั บ สั ม ผั ส และลั ก ษณะผลกระทบที่ จ ะ เกิ ด ขึ น
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) ขอบเขตเนื้อหาของปัจจัยที่ใช้ในการกาหนดสถานะทางสุขภาพ
จากผลจากการคั ด กรองเบื องต้ น และการพิ จ ารณาโดยผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ค วามเข้ าใจ
เป็นอย่างดีเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ถึงสิ่งคุกคามทางสุขภาพและปัจจัยก้าหนดสถานะ
ทางสุขภาพ พบว่า การด้าเนินกิจกรรมของโครงการฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพทังด้านบวก
และด้านลบ โดยกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากการด้าเนินโครงการฯ ประกอบด้วย คนงานก่อสร้าง
พนักงานของโครงการฯ ประชาชนที่อยู่ในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ ฯ
และประชาชนที่อยู่ใกล้ที่พักคนงาน การก้าหนดขอบเขตเนือหาส้าหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ต้องอาศัยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
(1.1) ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขในพืนที่ศึกษารัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ โดยด้าเนินการ
รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นความเพี ย งพอของบุ ค ลากรและอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ การเข้ า ถึ ง การบริ ก าร
สาธารณสุ ข สถานะทางสุ ขภาพและอนามัย สิ่ งแวดล้ อม ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ จากการด้าเนิ น
โครงการฯ และข้อเสนอแนะ ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้ท้าการส้ารวจข้อมูลในระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
โดยสอบถามจากผู้แทนหน่วยงานด้านสุขภาพในพืนที่ ได้แก่ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลกระเฉท
(1.2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรสาธารณสุ ข (สถานบริ ก าร
สาธารณสุข และบุ คลากรทางการแพทย์) สถานะทางสุขภาพ (อัตราการเจ็บป่วย และอัตราการตาย)
โรคส้ า คั ญ และโรคประจ้ า ถิ่ น (กลุ่ ม อาการของโรคที่ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมของโครงการ เช่ น
โรคเกี่ย วกั บ ระบบทางเดิน หายใจ และโรคผิ ว หนั ง เป็น ต้ น รวมทั งโรคอื่น ๆ เช่ น โรคระบบประสาท
ระบบสื บ พั น ธุ์ และระบบพั ฒ นาการ ระบบโลหิ ต และโรคมะเร็ ง เป็ น ต้ น ) ข้ อ มู ล อุ บั ติ เหตุ แ ละ
ความปลอดภัย (การประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการท้างาน) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนข้อมูลด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัย
ได้มาจากการทบทวนเอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
(2) ขอบเขตด้านพื้นที่
ขอบเขตด้านพืนที่ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพของโครงการฯ จะอยู่ใน
พืนที่อ่อนไหวในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ครอบคลุมพืนที่บางส่วนของ
เทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนา อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(3) ขอบเขตเชิงเวลา
มีการรวบรวมข้อมูลสถานะทางสุขภาพของประชาชนในพืนที่ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(พ.ศ.2559-2563) เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการฯ และวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยก้าหนดสถานะทางสุขภาพในช่วงระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ
4.5.6.3

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Apprisal)

(1) การประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพในเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Health Risk
Assessment)
มลสารทางอากาศจะเกิด ขึนในจากกิจกรรมการขุดเปิดหน้าดินและจากการท้างานของ
เครื่องจั กรในระยะก่อ สร้างเท่านั น เนื่ องจากในระยะด้าเนิน การจะมี การส่ งจ่ายก๊าซฯ ผ่ านระบบท่ อ
ซึ่งไม่มีแหล่งก้าเนิดมลสารจากการด้าเนินการแต่อย่างไร โดยดัชนีที่น้ามาพิจารณาประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในเชิงปริมาณ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊ า ชไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยทังหมดไม่ใช่สารก่อมะเร็ง และมีผลกระทบต่อ Endpoints ที่เดียวกัน คือ
ระบบทางเดินหายใจ โดยกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ประกอบด้วย คนงานก่อสร้าง
(รวมพนั กงานบริษั ทรั บ เหมาก่อสร้ าง) พนั กงานของโครงการฯ และประชาชนที่อยู่ในพืนที่ใกล้ เคีย ง
ซึ่งมีรายละเอียดของการประเมินดังต่อไปนี
1) ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง และพนักงานของโครงการฯ
ในการประเมิ น ความเสี่ ยงต่ อสุ ข ภาพของคนงานก่อ สร้าง (รวมพนั กงานบริษั ท
รับ เหมาก่ อสร้ าง) และพนั กงานของโครงการฯ จะใช้ ค่าความเข้ ม ข้น ของมลสารในบรรยากาศเฉลี่ ย
8 ชั่ ว โมง บริ เวณพื นที่ ก่ อ สร้ า งโครงการฯ ที่ ได้ จ ากการประเมิ น ด้ ว ยแบบจ้ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์
(AERMOD) โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี
1.1) ผลกระทบจากฝุ่นละอองรวม (TSP)
จากผลการประเมินด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) (ตารางที่
4.5-4) พบว่า ค่าความเข้มข้นสูงสุดของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จากกิจกรรมการขุดเปิด
พืนที่ในกรณีที่มีมาตรการฉี ดพรมน้า มีค่าเท่ากับ 210.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเกิดที่บริเวณ
พืนที่ก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.40 ของค่าก้าหนดตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
ความปลอดภั ย ในการท้ างานเกี่ ย วกั บ สภาวะแวดล้ อ ม (สารเคมี ) พ.ศ. 2520 และ Notification of
Occupational Safety & Health Administration (OSHA) ที่ก้าหนดค่าความเข้มข้นและค่า TLV-TWA
ของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ที่ได้รับต้องมีค่าไม่เกิน 15,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ดังนัน ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการฯ จะอยู่ในระดับต่้าในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้
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ดัชนีคุณภาพอากาศ

หน่วย

1. การฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง
2. มลสารจาก
เครื่องยนต์ใช้ใน
กิจกรรมการก่อสร้าง

TSP เฉลี่ย 8 ชม.
(กรณีก้าหนดมาตรการฯ)

มคก./ลบ.ม.

NO2 เฉลี่ย 8 ชม.
CO เฉลี่ย 8 ชม.
PM-10 เฉลี่ย 8 ชม.
PM-2.5 เฉลี่ย 8 ชม.

ppm
ppm
มคก./ลบ.ม.
มคก./ลบ.ม.

หมายเหตุ :

1/
2/
3/

4/

0.018
0.293
56.88
56.88

0.007
0.049
6.62
6.62

0.020
0.157
19.57
19.57

0.007-0.020
0.049-0.293
6.62-56.88
6.62-56.88

ค่า TLV-TWA

ร้อยละของค่า
ความเข้มข้นเทียบ
กับค่า TLV-TWA
(%)

15,000 2/

1.40

5 3/
50 3/
5,000 2/
35 4/

0.14-0.40
0.098-0.586
0.13-1.14
18.91-162.51

ค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลสารเกิดขึนที่บริเวณพืนที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ทังหมด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท้างานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 และ Notification of Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
ค่าขีดจ้ากัดความเข้มข้นของสารเคมีเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท้างานปกติ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ้ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
เนื่องจากไม่มีค่ามาตรฐาน ส้าหรับ PM-2.5 เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในประเทศไทย จึงใช้ค่ามาตรฐานของ Singapore Standard SS554: 2009, Code of practice for Indoor air quality for
Airconditioned buildings ซึ่งก้าหนดค่าคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ที่ยอมรับได้กับการท้างานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวัน ต้องไม่เกิน 35 ไมโครกรัมติ่ลูกบาศก์เมตร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แหล่งกาเนิด

ค่าความเข้มข้นของมลสารสูงสุดจากแบบจาลอง 1/
1. จากกิจกรรมการ
2. จากกิจกรรม
3. จากกิจกรรม
ขุดเปิด บริเวณ
การดันลอด
การเจาะลอด
ค่าต่าสุด-สูงสุด
KP 0+850 ถึง
(Boring) บริเวณ
(HDD) บริเวณ
KP 0+900
KP 1+238
KP 0+695
210.41
210.41
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รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.5-4
ผลการประเมินค่าความเข้มข้นของมลสารในบรรยากาศเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้างโครงการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(1.2) ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
จากผลการประเมินด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) (ตารางที่ 4.5-4)
พบว่ า ค่ า ความเข้ ม ข้ น สู ง สุ ด ของฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ ย 8 ชั่ ว โมง
จากเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อด้วยวิธีการต่างๆ มีค่าอยู่ในช่วง 6.62-56.88 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยเกิดที่บริเวณพืนที่ก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.13-1.14 ของค่าขีดจ้ากัด
ความเข้มข้น ของสารเคมีเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาการท้างานปกติ ตาม Notification of Occupational
Safety & Health Administration (OSHA) ที่ก้ าหนดค่า TLV-TWA ของฝุ่ น ละอองขนาดเล็ กกว่า 10
ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 5,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังนัน ผลกระทบ
ต่อสุขภาพของ คนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการฯ จะอยู่ในระดับต่้า ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
(1.3) ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
จากผลการประเมินด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) (ตารางที่ 4.5-4)
พบว่ า ค่ า ความเข้ ม ข้ น สู ง สุ ด ของฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ ย 8 ชั่ ว โมง
จากเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อด้ว ยวิธีการต่างๆ มีค่าอยู่ในช่วง 6.62-56.88 ไมโครกรัม
ต่อลู กบาศก์เมตร โดยเกิดที่บ ริเวณพืนที่ก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.91-162.51 ของค่า
ขีดจ้ากัดความเข้มข้นของสารเคมีเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท้างานปกติ ตามค่ามาตรฐานของ Singapore
Standard SS554: 2009, Code of practice for Indoor air quality for Airconditioned buildings
ที่ก้าหนดค่า TLV-TWA ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ต้องมีค่า
ไม่เกิน 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังนัน ผลกระทบต่อสุขภาพของ คนงานก่อสร้างและพนักงานของ
โครงการฯ จะอยู่ในระดับสูง จึงต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม
(1.4) ผลกระทบจากก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
จากผลการประเมินด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) (ตารางที่ 4.5-4)
พบว่า ค่าความเข้มข้น สูงสุดของก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จากเครื่ องยนต์ที่ใช้
ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อด้วยวิธีการต่างๆ มีค่าอยู่ในช่วง 0.007-0.020 ppm โดยเกิดที่บริเวณพืนที่
ก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 0.14-0.40 ของค่าขีดจ้ากัดความเข้มข้นของสารเคมีเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท้างานปกติ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ้ากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ก้าหนดค่า TLV-TWA
ของก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 5 ppm ดังนัน ผลกระทบต่อสุขภาพของ
คนงานก่อสร้าง และพนักงานของโครงการฯ จะอยู่ในระดับต่า้ ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(1.5) ผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
จากผลการประเมินด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) (ตารางที่ 4.5-4)
พบว่า ค่ าความเข้มข้ น สู งสุ ดของก๊าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ ย 8 ชั่ว โมง จากเครื่องยนต์ที่ ใช้
ในกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อด้วยวิธีการต่างๆ มีค่าอยู่ในช่วง 0.049-0.293 ppm คิดเป็นร้อยละ 0.0980.586 ของค่ าขีด จ้ ากัด ความเข้มข้ น ของสารเคมีเฉลี่ ยตลอดระยะเวลาการท้ างานปกติ ตามประกาศ
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง ขี ด จ้ ากั ด ความเข้ ม ข้ น ของสารเคมี อั น ตราย ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ก้าหนดค่า TLV-TWA ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 50 ppm ดังนัน ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง และพนักงานของ
โครงการฯ จะอยู่ในระดับต่้า ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
(2) ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้ นที่อ่อนไหวในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลาง
แนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
ส้ าหรั บ การประเมิน ความเสี่ ย งต่อ ประชาชนในพื นที่ อ่อนไหวในรัศมี 500 เมตรจาก
กึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะใช้ความเข้มข้นมลสารในบรรยากาศ บริเวณพืนที่อ่อนไหว
ต่ อ ผลกระทบและชุ ม ชนบริ เวณใกล้ เคี ย งที่ ได้ จ ากผลการประเมิ น ด้ ว ยแบบจ้ าลองทางคณิ ต ศาสตร์
(AERMOD) โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี
(2.1) ผลกระทบจากฝุ่นละอองรวม (TSP)
จากผลการประเมินด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) (ตารางที่ 4.5-5)
พบว่า ค่าความเข้มข้นสูงสุดของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะเกิดขึนจากการวางท่อส่งก๊าซฯ
แบบขุดเปิดบริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900 โดยมีค่าเท่ากับ 70.14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ
119.14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณ ภาพอากาศในปัจจุบัน ซึ่งคิดเป็ น
ร้อยละ 36.10 ของค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ก้าหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม
(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยชุมชนที่มีความเสี่ยงที่ จะ
ได้ รั บ ผลกระทบจากฝุ่ น ละออง คื อ ชุม ชนบ้ านหนองคล้ า หมู่ ที่ 8 ใกล้ กั บ คลองมาบใหญ่ แต่ระดั บ
ผลกระทบจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
(2.2) ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
จากผลการประเมินด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) (ตารางที่ 4.5-5)
พบว่ า ค่ า ความเข้ ม ข้ น สู งสุ ด ของฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง
จะเกิดขึนจากการวางท่อส่งก๊าซฯ แบบขุดเปิด บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900 โดยมีค่าเท่ากับ 18.96
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 45.96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในปั จ จุ บั น ซึ่ งคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.3 ของค่ ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่ก้าหนด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-5
สรุปผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) บริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบและชุมชนบริเวณใกล้เคียง
ค่าความเข้มข้นสูงสุดจากการตรวจวัด 1/ ค่าความเข้มข้นจากแบบจาลอง AERMOD
(มคก./ลบ.ม.)
(มคก./ลบ.ม.)
1. ผลกระทบจากการก่อสร้างวางท่อของโครงการต่อพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้คลองมาบใหญ่)
1.1 การก่อสร้างแบบขุดเปิด (Open cut) บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
TSP
เฉลี่ย 24 ชม.
49.00
70.14
PM-10
เฉลี่ย 24 ชม.
27.00
18.96
PM-2.5
เฉลี่ย 24 ชม.
17.00
18.96
NO2
เฉลี่ย 1 ชม.
22.40
50.00
เฉลี่ย 1 ชม.
4,420.45
506.60
CO
เฉลี่ย 8 ชม.
3,104.14
335.59
1.2 การก่อสร้างแบบเจาะลอด (HDD) บริเวณ KP 0+695
PM-10
เฉลี่ย 24 ชม.
27.00
8.17
PM-2.5
เฉลี่ย 24 ชม.
17.00
8.17
NO2
เฉลี่ย 1 ชม.
22.40
47.81
CO
เฉลี่ย 1 ชม.
4,420.45
230.76
เฉลี่ย 8 ชม.
3,104.14
180.16
2. ผลกระทบจากการก่อสร้างวางท่อของโครงการต่อพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองคล้า (ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน)
2.1 การก่อสร้างแบบขุดเปิด (Open cut) บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
TSP
เฉลี่ย 24 ชม.
49.00
44.84
PM-10
เฉลี่ย 24 ชม.
27.00
15.07
PM-2.5
เฉลี่ย 24 ชม.
17.00
15.07
NO2
เฉลี่ย 1 ชม.
22.40
46.52
CO
เฉลี่ย 1 ชม.
4,420.45 7/
471.35
เฉลี่ย 8 ชม.
3,104.14 8/
266.76
2.2 การก่อสร้างแบบดันลอด (HDD) บริเวณ KP 1+238
PM-10
เฉลี่ย 24 ชม.
27.00
2.74
PM-2.5
เฉลี่ย 24 ชม.
17.00
2.74
NO2
เฉลี่ย 1 ชม.
22.40
19.10
7/
CO
เฉลี่ย 1 ชม.
4,420.45
77.18
8/
เฉลี่ย 8 ชม.
3,104.14
55.90
พารามิเตอร์

หมายเหตุ :

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

ค่าความเข้มข้นจากแบบจาลอง AERMOD
รวมผลตรวจวัด (มคก./ลบ.ม.)

ค่ามาตรฐาน
(มคก./ลบ.ม.)

ร้อยละของค่าความเข้มข้นจากแบบจาลอง AERMOD
รวมผลตรวจวัดกับค่ามาตรฐาน (ร้อยละ)

119.14
45.96
35.96
72.42
4,927.05
3,439.73

330 2/
120 2/
50 3/
320 4/
34,200 5/
10,260 5/

36.10
38.30
71.92
22.63
14.41 6/
33.53 6/

35.17
25.17
70.20
4,651.21
3,284.30

120 2/
50 3/
320 4/
34,200 5/
10,260 5/

29.31
50.34
21.94
13.60
32.01

93.84
42.07
32.07
68.92
4,891.80
3,370.90

330 2/
120 2/
50 3/
320 4/
34,200 5/
10,260 5/

28.44
35.06
64.14
21.54
14.3
32.85

29.74
19.74
41.49
4,497.63
3,160.04

120 2/
50 3/
320 4/
34,200 5/
10,260 5/

24.78
39.48
12.97
13.15
30.80

ค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลสารเกิดขึนที่บริเวณพืนที่ก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ทังหมด
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ร้อยละของความเข้มข้นจากแบบจ้าลอง AERMOD กับค่ามาตรฐาน
ค่าสูงสุดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31t) ของกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งอยู่ห่างจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ประมาณ 9.3 กิโลเมตร
ค้านวณจากค่า CO เฉลี่ย 1 ชม. ที่มีค่าสูงสุดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (31t) ของกรมควบคุมมลพิษ
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 120
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยชุมชนที่มีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง คือ ชุมชนบ้าน
หนองคล้า หมู่ที่ 8 ใกล้กับคลองมาบใหญ่ แต่ระดับผลกระทบจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
(2.3) ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
จากผลการประเมินด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) (ตารางที่ 4.5-5)
พบว่า ค่ าความเข้ ม ข้ น สู งสุ ด ของฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง
จะเกิดขึนจากการวางท่อส่งก๊าซฯ แบบขุดเปิด บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900 โดยมีค่าเท่ากับ 18.96
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 35.96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในปั จ จุบั น ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 71.92 ของค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่ อ ง ก้ า หนดมาตรฐานฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เกิ น 2.5 ไมครอน
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ก้าหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-25)
เฉลี่ ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลู กบาศก์เมตร โดยชุมชนที่มีความเสี่ยงที่ จะได้รับ
ผลกระทบจากฝุ่นละออง คือ ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ใกล้กับคลองมาบใหญ่ แต่ระดับผลกระทบ
จะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
(2.4) ผลกระทบจากก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
จากผลการประเมินด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) (ตารางที่ 4.5-5)
พบว่า ค่าความเข้มข้น สูงสุ ดของก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ ย 1 ชั่วโมง จะเกิดขึนจากการ
วางท่ อ ส่ งก๊ าซฯ แบบขุ ดเปิ ด บริ เวณ KP 0+850 ถึ ง KP 0+900 โดยมี ค่ าเท่ ากั บ 50.00 ไมโครกรั ม ต่ อ
ลู กบาศก์ เมตร หรื อ 72.42 ไมโครกรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เมตรเมื่ อ รวมกั บ ผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
ในปั จ จุ บั น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 22.63 ของค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่ อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ที่ก้าหนดค่าความเข้มข้น ของ ก๊ าชไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ ย 1 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่ เกิน 320
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยชุมชนที่มีความเสี่ ยงที่ได้รับผลกระทบจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
คือ ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ใกล้กับคลองมาบใหญ่ แต่ระดับผลกระทบจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
(2.5) ผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
จากผลการประเมินด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) (ตารางที่ 4.5-5)
พบว่า ค่าความเข้มข้นสูงสุดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จะเกิดขึนจากการวาง
ท่อส่งก๊าซฯ แบบขุดเปิดบริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900 โดยมีค่าเท่ากับ 506.60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร หรือ 4,927.05 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบัน
คิดเป็ น ร้ อยละ 14.41 ของค่ ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 10
(พ.ศ. 2538) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ก้าหนดค่าความเข้มข้นของ
ก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่ต้องมีค่าไม่เกิน 34,200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
โดยชุมชนที่มีความเสี่ย งที่ จะได้รับ ผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คือ ชุมชนบ้านหนองคล้ า
หมู่ที่ 8 ใกล้กับคลองมาบใหญ่ แต่ระดับผลกระทบจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
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ส่ วนค่าความเข้มข้นสู งสุ ด ของก๊าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ ย 8 ชั่ว โมง
จะเกิดขึนจากการวางท่อส่งก๊าซฯ แบบขุดเปิดบริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900 โดยมีค่าเท่ากับ 335.59
ไมโครกรั มต่ อ ลู กบาศก์ เมตร หรื อ 3,439.73 ไมโครกรัมต่ อลู กบาศก์เมตรเมื่ อรวมกั บ ผลการตรวจวั ด
คุณภาพอากาศในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 33.53 ของค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่ อ ง ก้ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป
ที่ก้าหนดค่าความเข้มข้น ของก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ ย 8 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 10,260
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยชุมชนที่มีความเสี่ยงที่ จะได้รับผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
คือ ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ใกล้กับคลองมาบใหญ่ แต่ระดับผลกระทบจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
2) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในเชิงคุณภาพ (Qualitative Health Risk
Assessment)
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในเชิงคุณภาพจะพิจารณาจากผลคูณของโอกาสในการ
เกิดกับ ความรุน แรงของผลที่เกิดตามมา โดยโอกาสการเกิดผลกระทบจะพิจารณาจากความเป็นไปได้
ของการเกิดเหตุการณ์ นั นๆ ที่เคยเกิดในพืนที่โครงการฯ ในพืนที่ใกล้ เคียง หรือเคยเกิดขึนในประเภท
กิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการฯ ส่วนระดับความรุนแรงของผลที่เกิดตามมาจะพิจารณาจาก

ขนาดและความรุนแรงของผลกระทบทางสุขภาพ ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง
และความสามารถในการจัดการของท้องถิ่น โดยจะพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงนันเกินค่าที่ยอมรับได้
หรือไม่

ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ระดับพืนที่โครงการฯ หรือระดั บ
ท้องถิ่น เป็นต้น

ระยะเวลา ความถี่ และการสะสมของการเกิดผลกระทบ

ความไวต่ อ การสิ่ ง คุ ก คามทางสุ ข ภาพของกลุ่ ม เสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาจากอั ต รา
การป่วย/อัตราการตาย ความรุนแรงของการบาดเจ็บ ความเสียหายทางกายภาพ เช่น จ้านวนและระดับ
ของความเสียหายที่เกิดขึนกับระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัยในชุมชน และผลกระทบต่ออนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น
ทั งนี ตารางความเสี่ ย งสุ ข ภาพ (Health Risk Matrix) ในการประเมิ น ผลกระทบ
ทางสุขภาพของโครงการฯ แสดงได้ดัง ตารางที่ 4.5-6 โดยมีการก้าหนดคะแนนและนิยามส้าหรับโอกาส
ของการเกิดผลกระทบและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึนดัง ตารางที่ 4.5-7 และตารางที่ 4.5-8
ตามล้าดับ ส้าหรับนิยามของระดับผลกระทบจากการประเมินระหว่างโอกาสในการเกิดและความรุนแรง
ของผลที่ตามมาโดยใช้ Health Risk Matrix แสดงได้ดังตารางที่ 4.5-9
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ตารางที่ 4.5-6
ตารางความเสี่ยงทางสุขภาพ (Health Risk Matrix) ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
โอกาสของการเกิด
ต่า (1)
ปานกลาง (2)
สูง (3)
ที่มา :

ต่า (1)
ต่้า (1)
(2)
(3)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
ปานกลาง (2)
(2)
ปานกลาง (4)
(6)

สูง (3)
(3)
(6)
สูง (9)

ดัดแปลงจากแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
ส้าหรับคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2563

ตารางที่ 4.5-7
คานิยามและการกาหนดคะแนนสาหรับโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
(Likelihood)
นิยาม
ระดับผลกระทบ
คะแนน
ต่้า
1
ไม่พบหลักฐาน / มี ความเป็นไปได้น้อยมากว่าเคยเกิดขึน ทฤษฎีบอกว่ามี
โอกาสเกิดขึน แต่ยังไม่เคยมีรายงานว่าเกิดขึน มีมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบที่เพียงพอ
ปานกลาง
2
มี ส ถิ ติ จ ากข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ส นั บ สนุ น การคาดการณ์ ค วามเป็ น ไปได้ ว่ า
จะเกิดขึน ไม่มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ หรือมาตรการที่มีอยู่
อาจไม่ครอบคลุมการเกิดเหตุ
สูง
3
เคยมีเหตุการณ์ก้าลังเกิดขึนระหว่างการด้าเนินโครงการที่เหมือนกัน หรือ
เคยเกิ ด ขึ น 1 ครังขึ นไป ไม่ มี ม าตรการป้ อ งกั น และลดผลกระทบ หรื อ
มาตรการที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมการเกิดเหตุ
หมายเหตุ :

ดัดแปลงจากแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
ส้าหรับคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2563
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ตารางที่ 4.5-8
การกาหนดคะแนนสาหรับระดับความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา (Severity of Consequence)
ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
(Severity of Consequence)
นิยาม
ระดับผลกระทบ
คะแนน
ต่้า
1
ไม่เกิดการบาดเจ็บ / เจ็บป่วย หรือเกิดการเจ็บ / เจ็บป่วยเล็กน้อย : ไม่ส่งผลหรือส่งผล
กระทบต่อการท้างาน / ชีวิตประจ้าวันเล็กน้อย ใช้เวลาฟื้นตัวไม่เกิน 2-3 วัน สิ่งที่ก่อให้เกิด
โรคส่งผลท้าให้เกิดโรคเพียงเล็กน้อย (เช่น ระคายเคืองผิวหนัง เป็นต้น)
ปานกลาง
2
เกิดการบาดเจ็บ / เจ็บป่วยปานกลาง : ส่งผลกระทบต่อการท้างาน / ชีวิตประจ้าวันนาน
และต่อเนื่อง สิ่งที่ก่อให้เกิดโรคส่งผลท้าให้เกิดโรคในระดับที่ ไม่รุนแรง (เช่น เสียงดังรบกวน
อันตรายจากสภาพแวดล้อมของการท้างาน เป็นต้น)
สูง
3
เกิดการบาดเจ็บ / เจ็บป่วย หรือเกิดการเจ็บ / เจ็บป่วยรุนแรง : เกิดการเจ็บป่วยถาวร
เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง สิ่งที่ก่อให้เกิดโรคเป็นสาเหตุท้าให้เกิดผลกระทบ
เพิ่มขึน อาจเกิดการสูญเสียหรือเกิดการตายในกลุ่มเสี่ยง (เช่น สารเคมีมีความเป็นพิษ และ
ท้าให้เกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะการปนเปื้อนในอากาศ และน้า เช่น โลหะหนัก เป็นต้น)
หมายเหตุ : ดัดแปลงจากแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
ส้าหรับคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2563

ตารางที่ 4.5-9
ระดับผลกระทบจากการประเมินระหว่างโอกาสในการเกิดและความรุนแรง
ของผลที่ตามมาโดยใช้ Health Risk Matrix
คะแนนจาก
Health Risk
Matrix
1-2

ที่มา :

ระดับ
ผลกระทบ
ต่้า

3-4

ปานกลาง

5-9

สูง

คานิยาม
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิ่มอัตราป่วย/ตาย ไม่มีผลต่องบประมาณ ไม่มีผลต่อ
การผลิต ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติม อาจพิจารณาปรับปรุงมาตรการที่มี
อยู่เดิมให้เหมาะสมยิ่งขึน โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ถ้าจ้าเป็นอาจต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง ทังนีให้
พิจารณาความจ้าเป็นและความเป็นไปได้ร่วมด้วย
เพิ่มอัตราป่วย มีก ารบาดเจ็บ อาจมีผลต่องบประมาณ ต้องมีก ารติดตามตรวจสอบว่ามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ ถ้าจ้าเป็นและสามารถปฏิบัติได้
อาจมีการเพิ่มมาตรการ หรือปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึน ทังนี ต้อง
ค้านึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย
ผลต่อสถานะทางสุขภาพในวงกว้างท้าให้เกิดการทุพลภาพ มีการเสียชีวิต ต้องการงบประมาณเพิ่ม
ต้องมีการเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาจจ้าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นวิธีการด้าเนินงาน

ดัดแปลงจากแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
ส้าหรับคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2563
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2.1) การประเมินระดับความสาคัญของผลกระทบ
ภายหลังที่รวบรวมข้อมู ลและวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ขันตอนต่อไป
เป็นการประเมินและจัดระดับความส้าคัญ ของผลกระทบ โดยอาศัยเกณฑ์ในการประเมินและจัดระดับ
ความส้าคัญของผลกระทบดังตารางที่ 4.5-10
(1) ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดสิ่งคุกคามทางสุขภาพต่อคนงานก่ อสร้าง และ
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร จากแนวกึ่งกลางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ
เสียง ความสั่นสะเทือนน้าอุปโภค-บริโภค สุขาภิบาลของที่พักคนงาน น้าเสีย กากของเสีย อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การเพิ่มขึนของแรงงานต่างถิ่น และเศรษฐกิจ -สังคม รวมถึงผลกระทบทางด้านจิตใจ
ในส่ ว นของความเครี ย ด และความวิ ตกกั งวลต่อ ผลกระทบหรือ กิ จกรรมของโครงการฯ โดยผลการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยใช้ Health Risk Matrix ในระยะก่อสร้าง แสดงดังตารางที่ 4.5-11
(2) ระยะดาเนินการ
กิจ กรรมในระยะนี จะก่ อให้ เกิ ดสิ่ งคุ กคามทางสุ ขภาพต่ อประชาชนในรั ศมี
500 เมตร จากแนวกึ่งกลางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ได้แก่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
ความวิตกกั งวลต่ อผลกระทบหรื อกิ จ กรรมของโครงการฯ โดยผลการประเมิ นผลกระทบทางสุ ขภาพ
โดยใช้ Health Risk Matrix ในระยะด้าเนินการ แสดงดังตารางที่ 4.5-12
2.2) สรุปผลการประเมินระดับความสาคัญของผลกระทบ
ส้ า หรั บ สรุ ป ผลการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ ทั งในระยะก่ อ สร้ า งและ
ระยะด้าเนินการแสดงดังตารางที่ 4.5-13
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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.5-10
หลักเกณฑ์ในการประเมินความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพ
ลักษณะของผลกระทบ
คาจากัดความ
ขนาด
 โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความรุ น แรงจากผลกระทบทางสุ ข ภาพในทางลบ ท้ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงมากหรือไม่ ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกินขีดความสามารถของท้องถิ่นที่จะจัดการได้หรือไม่
เกินค่าที่ยอมรับได้หรือไม่
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์  ผลกระทบที่เกิดขึนจะขยายวงออกไปเพียงใด (ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือระดับโลก)
หรือขยายไปสู่พืนที่ที่มีความส้าคัญหรือไม่ (เช่น พืนที่สงวนหรืออนุรักษ์ เป็นต้น)
ระยะเวลาและความถี่  ความยาวของเวลาที่เกิดผลกระทบ และลักษณะของการเกิดผลกระทบ เช่น เกิดเป็นช่วงๆ
หรือเกิดต่อเนื่อง เป็นต้น
ผลกระทบสะสม
 ผลกระทบที่จะเกิดขึน จะท้าให้ผลกระทบเดิ มที่มีอยู่เพิ่ม ขึนหรือไม่ ทังนีเพื่อพิจารณาว่า
ผลกระทบจะสะสมเกินกว่าระดับสูงสุดที่ยอมรับได้หรือไม่
ความเสีย่ ง
 โอกาสที่จะเกิดผลกระทบขึน
ความส้าคัญทางด้าน
 ระดั บของผลกระทบที่ อ าจเกิด ขึน จะส่ งผลต่ อ เศรษฐกิ จของชุ ม ชน หรื อ โครงสร้ างทาง
เศรษฐกิจและสังคม
สังคม
ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบ การกระจายผลกระทบไปยังประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะที่มีลักษณะทางประชากร
ต่างกัน และคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ชุมชนดังเดิม เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เป็นต้น
ความไวของชุมชน
 ประชาชนมี ความรู้ สึกที่ไวหรือตระหนักต่อผลกระทบที่จะเกิด ขึนมากน้อยเพียงใด เคยมี
ปัญ หาลักษณะที่ คล้ายกั นเกิดขึนในอดีตมาแล้วในพื นที่นี หรือไม่ มีการจัดตั งกลุ่มหรือ
องค์กรที่มีความเคลื่อนไหวในประเด็นเหล่านีหรือไม่
การฟื้นคืนสภาพเดิม
 ต้ อ งใช้ เ วลาในการลดผลกระทบหรื อ เวลาในการฟื้ น คื น สู่ ส ภาพเดิ ม ทั งโดยมนุ ษ ย์ ห รื อ
ธรรมชาติเป็นผู้ลดผลกระทบเป็นเวลานานมากน้อยเพียงใด
ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้จ่าย ต้องใช้เงินเพื่อลดผลกระทบ
ในทันทีหรือไม่
ศักยภาพของหน่วยงานที่  ศั กยภาพปั จ จุบั น ของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจัด การผลกระทบทางสุ ข ภาพเป็ น
เกี่ยวข้อง
อย่างไร รวมทังกฎหมายหรือระเบียบที่มีอยู่ สามารถรองรับได้หรือไม่ หน่วยงานท้องถิ่น
สามารถจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดขึนได้หรือไม่
ผลกระทบในทางบวกหรือ  โครงการได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกหรือไม่ อย่างไร โครงการที่จะสนับสนุนในด้าน
ประโยชน์
คุณภาพชีวิต หรือความเป็นอยู่ของชุมชนหรือไม่ อย่างไร
ที่มา : แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เมษายน 2556
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการฯ ใน ระยะก่อสร้าง
ประเด็นผลกระทบ
1. สิ่งแวดล้อม
1.1 คุณภาพอากาศ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการวาง
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ และมลสาร
ทางอากาศจากเครื่องจักรที่ ใช้ในการ
ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ

กลุ่มเสี่ยง



คนงานก่อสร้าง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา











พนักงานของ
โครงการฯ
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โอกาสในการเกิดผลกระทบ

กิจกรรมวางท่อส่งก๊าซฯ ในช่วงการวางท่อส่งก๊าซฯ มีค่าความเข้มข้น
ของมลสารต่างๆ ในบรรยากาศสูงสุดดังนี
ของโครงการฯ
เครื่องจักรที่ใช้ในการวาง  TSP เฉลี่ย 8 ชม. = 210.41 มคก./ลบ.ม.
ท่อส่งก๊าซฯ
(ร้อยละ 1.40 ของ TLV-TWA)
การจัดการด้านคุณภาพ  NO2 เฉลี่ย 8 ชม. = 0.007-0.020 ppm
อากาศ
(ร้อยละ 0.14-0.40 ของ TLV-TWA)
การจัดการด้าน

CO เฉลี่ย 8 ชม. = 0.049-0.293 ppm
อาชีวอนามัยและ
(ร้อยละ 0.098-0.586 ของ TLV-TWA)
ความปลอดภัย

PM-10 เฉ ลี่ ย 8 ช ม .= 6.62-56.88
มคก./ลบ.ม. (ร้อยละ 0.13-1.14 ของ
TLV-TWA)

PM-2.5 เฉ ลี่ ย 8 ช ม .= 6.62-56.88
มคก./ลบ.ม. (ร้อยละ 18.91-162.51
ของ TLV-TWA)
ซึ่งคนงานก่ อสร้างต้อ งปฏิ บั ติ งานในพื นที่
ดังกล่าว ดังนันโอกาสในการได้รับผลกระทบ
ต่อร่างกายจะอยู่ในระดับสูง (3)
กิจกรรมวางท่อส่งก๊าซฯ ส้าหรับพนักงานของโครงการฯ อาจมีการ
สัมผัสมลสารทางอากาศในขณะตรวจงาน
ของโครงการฯ
เครื่องจักรที่ใช้ในการวาง ในพื นที่ ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ นเป็ น บาง
ท่อส่งก๊าซฯ
ช่วงเวลา ดังนันโอกาสในการได้รับผลกระทบ
การจัดการด้านคุณภาพ ต่อร่างกายจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)
อากาศ
การจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของมลสารในบรรยากาศ
ในระยะก่อสร้างมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 0.0981.40 ของค่า TLV-TWA ซึ่งน้อยมาก ยกเว้น
ค่า PM-2.5 ที่มีค่าสูงกว่า TLV-TWA ในบาง
ช่ วงเวลา โดย PM-2.5 สามารถเข้ าสู่ ถุ งลม
ฝอยในปอด โดยผลกระทบมีตังแต่ไม่มีอาการ
ผิ ด ปกติ ใดๆ มี อ าการอั ก เสบแฝงในระบบ
อวั ย วะจนเกิ ด อาการผิ ด ปกติ ซึ่ งเกิ ด ได้ ทั ง
เฉียบพลันและแบบเรือรัง โดยโรคที่เกิดขึน
ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ หัวใจ หลอดเลือด
และสมอง เป็ น ต้น (ที่ มา : โรงพยาบาลสิ น
แพทย์ , 2564) ดั ง นั น โครงการฯ ต้ อ งมี
มาตรการในการป้องกันผลกระทบ เช่น การ
บ้ า รุ งรั ก ษาเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง
การจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุค คล (PPE) ที่เหมาะสมให้ กับ คนงาน
ก่ อ สร้ า ง เป็ น ต้ น ดั งนั น ความรุ น แรงของ
ผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระดับสูง (6)
มาตรการด้านคุณภาพอากาศ
เกิดผลกระทบในวงกว้าง  ไม่เปิดหน้าดินพร้อมกันตลอดแนวก่อสร้ าง โดยเปิดพืนที่
เฉพาะที่จ้าเป็นและเมื่อวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วเสร็จ ให้ฝังกลบ
ต้องมีมาตรการป้องกันที่
โดยเร็ว
เข้มงวด หรืออาจ
ปรับเปลีย่ นวิธีการท้างาน  ฉีดพรมน้าบริเวณพืนที่ซึ่งมีกิจกรรมการวางท่อแบบขุดเปิด
และถนนทางเข้า-ออกพืนที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครัง
เพื่อให้สามารถป้องกันได้
และเพิ่มจ้านวนครังหากมีปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจายมาก
ยกเว้นวันที่มีฝนตก โดยเฉพาะช่วงที่มีการวางท่อใกล้แหล่ง
ชุมชน

ติดตังแผงพลาสติก / รัว / ผ้าใบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองในบริเวณพืนที่ก่อสร้างที่มีการวางท่อแบบขุดเปิด
ทังนี ในกรณีที่ไม่สามารถติดตังแผงพลาสติก / รัว / ผ้าใบ
ดังกล่าวได้ ให้ฉีดพรมน้าหรือจัดให้มีสิ่งปกคลุมกองวัสดุที่ใช้
อย่างมิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

จัดให้มีพืนที่ฉีดล้างท้าความสะอาดล้อรถภายในพืนที่เก็บ
กองท่ อ (Stock Yard) เพื่ อ ล้ า งท้ า ความสะอาดเศษดิ น
เศษโคลน หรือทรายที่ติดล้อรถ ก่อนน้ารถออกจากพืนที่
โครงการฯ
ระดับปานกลาง (4)
เป็นระดับที่เพิม่ อัตราป่วย  ตรวจสอบเครื่อ งมือ เครื่อ งจัก ร และเครื่องยนต์ ให้ อ ยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
จึงต้องติดตามความ

ดับเครื่องยนต์ทุกครังเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด
เหมาะสมของมาตรการ

ปิ ด คลุ ม รถบรรทุ ก ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
ฟุ้ งกระจายและการตกหล่ น ของวั ส ดุ ข ณะขนส่ ง จัด ให้ มี
เพื่อให้สอดคล้องกับ
เจ้าหน้าที่เก็บกวาดวัสดุก่อสร้างหรือดินตกหล่นบนถนนต้อง
ผลกระทบ
ท้าความสะอาดถนน

จ้ากั ดความเร็วของรถบรรทุ กวัส ดุ ก่ อ สร้ าง ไม่ให้ เกิน 40
กิ โลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง ในช่ ว งที่ ผ่ า นชุ ม ชน และไม่ เกิ น 80
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในพืนที่ทั่วไป
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดเตรียมอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตาม
ความจ้าเป็นของลักษณะงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง
และเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ งาน รวมทั งควบคุ ม ดู แ ลให้
ผู้ป ฏิ บั ติงานสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ มครองความปลอดภั ย ส่ว น
บุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
1.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

กลุ่มเสี่ยง


ประชาชนในรัศมี
500 เม ต รจ าก
กึ่งกลางท่อ









- ผลกระทบต่ อ จิ ต ใจ เกิ ด ขึ น
เนื่ องจากความวิ ตกกั งวลที่ จะได้ รั บ
มลสารทางอากาศจากกิจกรรมการวาง
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ และมลสาร
ทางอากาศจากเครื่องจั กรที่ ใช้ ในการ
วางท่อส่งก๊าซฯ



คนงานก่อสร้าง
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ปัจจัยที่ใช้ในการ
โอกาสในการเกิดผลกระทบ
พิจารณา
กิจกรรมวางท่อส่งก๊าซฯ ในช่วงการวางท่อส่งก๊าซฯ มีค่าความเข้มข้น
ของโครงการฯ
ของมลสารต่างๆ ในบรรยากาศสูงสุดดังนี
เครื่องจักรที่ใช้ในการวาง  TSP เฉลีย่ 24 ชม. = 119.14 มคก./ลบ.ม.
ท่อส่งก๊าซฯ
(ร้อยละ 36.10 ของมาตรฐาน)
การจัดการด้านคุณภาพ  NO2 เฉลี่ย 1 ชม. = 50.00 มคก./ลบ.ม.
อากาศ
(ร้อยละ 22.63 ของมาตรฐาน)
การจัดการด้านอาชีว

CO เฉลีย่ 1 ชม. = 4,927.05 มคก./ลบ.ม.
อนามัยและความปลอดภัย
(ร้อยละ 14.41 ของมาตรฐานฯ)

CO เฉลีย่ 8 ชม. = 3,439.73 มคก./ลบ.ม.
(ร้อยละ 33.53 ของมาตรฐาน)

PM-10 เฉลี่ย 24 ชม. = 45.96 มคก./ลบ.ม.
(ร้อยละ 38.3 ของมาตรฐาน)

PM-2.5 เฉลี่ย 24 ชม. = 35.96 มคก./ลบ.ม.
(ร้อยละ 71.92 ของมาตรฐาน)
ซึ่งประชาชนในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลาง
ท่อ อาจสัมผัสมลสารทางอากาศโดยเฉพาะ
PM-2.5 ในระหว่างการก่ อ สร้างซึ่ งจะเกิ ด
ขึนเป็นบางช่วงเวลา ดังนัน โอกาสในการ
ได้รับผลกระทบต่อร่างกายจะอยู่ในระดับ
ปานกลาง (2)

สถานะทางสุขภาพจิต
ของคนงานก่อสร้าง
การจัดการด้านคุณภาพ
อากาศ
การจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

คนงานก่ อ สร้ า งที่ ท้ างานในพื นที่ ก่ อ สร้ า ง
มี โอกาสสั ม ผั ส มลสารทางอากาศทุ ก วั น
ซึ่ ง อาจสร้ า งความเครี ย ด ซึ่ ง อาจส่ ง ผล
กระทบทางด้ า นจิ ต ใจ ดั งนั น โครงการฯ
จึ ง ต้ อ งมี ก ารก้ า หนดมาตรการป้ อ งกั น
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศเพื่อช่วยลด
ผลกระทบ ซึ่งจะช่วยคลายความกังวลจาก
การปฏิบัติงานในพืนที่ได้ ดังนัน โอกาสใน
การเกิด ผลกระทบทางด้านจิตใจจะอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2)

ความรุนแรงของผลทีเ่ กิดตามมา
ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของมลสารในบรรยากาศ
ในระยะก่อสร้างมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 14.4171.92 ของค่ า มาตรฐาน โดยค่ า PM-2.5
มี ค่ า ร้ อ ยละเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานสู ง ที่ สุ ด
โดยคิดเป็ นร้อยละ 71.92 ของค่ามาตรฐาน
ซึ่ง PM-2.5 สามารถเข้าสู่ ถุ งลมฝอยในปอด
โดยผลกระทบมีตังแต่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
มี อ าการอั ก เสบแฝงในระบบอวั ย วะจนเกิ ด
อาการผิ ด ปกติ ซึ่ งเกิ ด ได้ ทั งเฉี ย บพลั น และ
แบบเรื อรั ง โดยโรคที่ เกิ ด ขึ น ได้ แ ก่ ระบบ
ทางเดินหายใจ หัวใจ หลอดเลือด และสมอง
เป็นต้น (ที่มา : โรงพยาบาลสินแพทย์, 2564)
ดั ง นั น โครงการฯ ต้ อ งมี ม าตรการในการ
ป้องกันผลกระทบ เช่น ตรวจสอบเครื่องมือ
เครื่อ งจัก ร และเครื่อ งยนต์ ให้ อ ยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดับเครื่องยนต์ทุก
ครังเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด เป็นต้น ดังนัน
ความรุ น แรงของผลกระทบจะอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง (2)

การสัม ผั สฝุ่ น โดยตรงตลอดการท้ างานอาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทางด้ า นจิ ต ใจ เช่ น
ความเครียดสะสมและวิตกกังวลได้ ซึ่งความ
รุนแรงของผลกระทบทางด้านจิตใจจะอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2)

ระดับของผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางสุขภาพ
ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านคุณภาพอากาศ
เป็นระดับที่เพิ่ม

ไม่เปิดหน้าดินพร้อมกันตลอดแนวก่อสร้าง โดยเปิดพืนที่เฉพาะ
อัตราป่วย จึงต้องติดตาม
ที่จ้าเป็น และเมื่อวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วเสร็จ ให้ฝังกลบโดยเร็ว
ความเหมาะสมของ  ฉีดพรมน้าบริเวณพืนที่ซึ่งมีกิจกรรมการวางท่อแบบขุดเปิด
มาตรการ อาจมีการ
และถนนทางเข้า-ออกพืนที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครัง
ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้
และเพิ่มจ้านวนครังหากมีปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจายมาก
สอดคล้องกับผลกระทบ
ยกเว้น วันที่มีฝนตก โดยเฉพาะช่วงที่มีการวางท่อใกล้แหล่ง
ชุมชน

ติดตังแผงพลาสติก / รัว / ผ้าใบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองในบริเวณพืนที่ก่อสร้างที่มีการวางท่อแบบขุดเปิด
ทังนี ในกรณี ที่ไม่สามารถติดตังแผงพลาสติก / รัว / ผ้าใบ
ดังกล่าวได้ ให้ฉีดพรมน้าหรือจัดให้มีสิ่งปกคลุมกองวัสดุที่ใช้
อย่างมิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

จัดให้มีพืนที่ฉีดล้างท้าความสะอาดล้อรถภายในพืนที่เก็บกอง
ท่อ (Stock Yard) เพื่อล้างท้าความสะอาดเศษดิน เศษโคลน
หรือทรายที่ติดล้อรถ ก่อนน้ารถออกจากพืนที่โครงการฯ

ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ดับเครื่องยนต์ทุกครังเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด

ปิ ด คลุ ม รถบรรทุ ก ขนส่ งวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ป้ อ งกั น การฟุ้ ง
กระจายและการตกหล่ น ของวั ส ดุ ข ณะขนส่ ง จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่เก็บกวาดวัสดุก่อสร้างหรือดินตกหล่นบนถนนต้อง
ท้าความสะอาดถนน

จ้ า กั ด ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ไม่ ให้ เกิ น 40
กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง ในช่ ว งที่ ผ่ า นชุ ม ชน และไม่ เ กิ น 80
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในพืนที่ทั่วไป
ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา  จัด เตรียมอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ยส่ วนบุ ค คลตาม
ป่วยจึงต้องติดตามความ
ความจ้าเป็นของลักษณะงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง
เหมาะสมของมาตรการ
และเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ งาน รวมทั งควบคุ ม ดู แ ลให้
อาจมีการปรับปรุง
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว น
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
บุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
กับผลกระทบ

หน้า 4-150

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
กลุ่มเสี่ยง

ประเด็นผลกระทบ
1.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ)



พนักงานของ
โครงการฯ









ประชาชนในรัศมี
500 เมตร
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ปัจจัยที่ใช้ในการ
พิจารณา
สถานะทางสุขภาพจิต
ของพนักงาน
การจัดการด้านคุณภาพ
อากาศ
การจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

สถานะทางสุ ข ภาพจิ ต
ของป ระชาชนในรั ศ มี
500 เมตร
มาตรการด้ า นคุ ณ ภาพ
อากาศ
มาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมี ส่วนร่วม
ของประชาชน

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

พนักงานของโครงการฯ ที่ต้องไปตรวจงาน
ในพืนที่ก่อสร้างมีโอกาสสัมผัสมลสารทาง
อากาศ ซึ่ ง อาจสร้ า งความเครี ย ดซึ่ ง อาจ
ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ ดังนัน โครงการ
จึ ง ต้ อ งมี ก ารก้ า หนดมาตรการป้ อ งกั น
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศเพื่อช่วยลด
ผลกระทบ ซึ่งจะช่วยคลายความกังวลจาก
การปฏิบัติงานในพืนที่ได้ ดังนัน โอกาสใน
การเกิด ผลกระทบทางด้านจิตใจจะอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2)
จากการรวบรวมข้อมูล พบว่ า สาเหตุการ
เจ็ บ ป่ ว ยของผู้ ป่ ว ยนอกของโรงพยาบาล
นิ ค มพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ โรคภาวะแปรปรวน
ทางจิต และพฤติ กรรม ในระหว่างปี พ.ศ.
2559-2563 มี ผู้ ป่ ว ยที่ เข้ า รั บ การรั ก ษา
405-721 ครัง และในเวทีการประชุมความ
คิ ด เห็ น ทั ง 2 ครังของโครงการฯ รวมทั ง
จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในพืนที่ พบว่า ยังมีความ
กั ง วล เกี่ ย วกั บ ม ล สารท างอากาศ ใน
ระยะก่ อ สร้ า ง ดั ง นั น โอกาสในการเกิ ด
ผลกระทบทางด้ า นจิ ต ใจจะอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง (2)

การสัม ผั สฝุ่ น โดยตรงตลอดการท้ างานอาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทางด้ า นจิ ต ใจ เช่ น
ความเครียดสะสมและวิตกกังวลได้ ซึ่งความ
รุนแรงของผลกระทบทางด้านจิตใจจะอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2)

ระดับของผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางสุขภาพ
ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา - จัดเตรียมอุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความ
ป่วยจึงต้องติดตามความ จ้าเป็นของลักษณะงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง และ
เหมาะสมของมาตรการ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน รวมทังควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบตั ิงาน
อาจมีการปรับปรุง
สวมใส่อุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง ปฏิบัติงาน
กับผลกระทบ

จากการรวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพของ ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาชนในพืนที่ พบว่า โรคระบบทางเดิน เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา  จั ดเจ้ าหน้ าที่ มวลชนสั มพั นธ์ เข้ าพบกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย เพื่ อ
หายใจเป็ น สาเหตุ ส้ า คั ญ อั น ดั บ ที่ 4 ของ ป่วยจึงต้องติดตามความ
ชีแจงท้าความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง
สาเหตุ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยของผู้ ป่ ว ยนอกของ เหมาะสมของมาตรการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯรวมทังการประสานงาน
โรงพยาบาลนิคมพัฒ นา และเป็นอันดับที่ 1
อาจมีการปรับปรุง
ขอความร่วมมือในระยะก่อสร้าง และการรับฟังความคิดเห็น/
ของสาเหตุ ก ารเจ็ บ ป่ วยของผู้ ป่ วยนอกของ เพิ่มเติมเพือ่ ให้สอดคล้อง
ตอบข้อสงสัย ก่อนการด้าเนินกิจกรรมก่อสร้างในพืนที่ไม่น้อย
รพ.สต.บ้านกระเฉท ในระยะก่อสร้างอาจเกิด
กับผลกระทบ
กว่ า 1 สั ปดาห์ เพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในโครงการและ
ความวิ ต กกั งวลของประชาชนในรัศ มี 500
คลายความวิตกกังวล
เมตร ซึ่งไม่ได้กระทบอย่างรุนแรง และความ

จั ดตั งศู นย์ ประสานงานโครงการฯ เพื่ อประชาสั มพั นธ์ การ
วิ ต กกั ง วลจะเกิ ด ขึ นอย่ า งจ้ า กั ด ส้ า หรั บ
ด้าเนิ นการ มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประชาชนที่ได้รับมลสารขณะมีการก่อสร้าง
รวมทังการรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ใก ล้ พื น ที่ อ าศั ย เท่ านั น อ ย่ างไรก็ ต าม
ต่ างๆ พร้ อ มทั งติ ด ตั งกล่ อ งรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น หากมี ข้ อ
โครงการฯ จะมี ม าตรการป้ อ งกั น ดั ง นั น
ร้องเรียนต้องด้าเนินการแก้ไขโดยเร็ว
ผลกระทบทางด้ า นจิ ต ใจจะอยู่ ใ นระดั บ

ประสานงานกั บผู้ น้ าชุ มชน องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น และ
ปานกลาง (2)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และ
แก้ ไขปั ญหาให้ กั บบุ คคลที่ ได้ รั บผลกระทบจากกิ จกรรมการ
ก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ รวมถึงจัดตังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน เพื่อติดตามเฝ้า
ระวัง และรับเรื่องร้องเรียนความเสียหาย และความเดือดร้อน
ร้าคาญที่เกิดขึนจากการด้าเนินโครงการ ตลอดจนรับฟังความ
คิ ดเห็ น ข้ อเสนอแนะ และข้ อร้ องเรี ยนต่ างๆ โดยด้ าเนิ นการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

หน้า 4-151
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ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
1.2 ระดับเสียง
- ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกาย
เกิ ด ขึ นเนื่ อ งจากระดั บ เสี ย งจาก
ขันตอนการก่อสร้าง ที่มีการท้างาน
ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

ปัจจัยที่ใช้ในการ
พิจารณา

กลุ่มเสี่ยง


คนงานก่อสร้าง









พนักงานของ
โครงการฯ










ประชาชนในรัศ มี
500 เมตร
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กิจกรรมการเตรียมพืนที่
กิ จ กรรมการวางท่ อ ส่ ง
ก๊าซฯ ของโครงการฯ
การป้องกันการด้านเสียง
แผนงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
กิจกรรมการเตรียมพืนที่
กิ จ กรรมการวางท่ อ ส่ ง
ก๊าซฯ ของโครงการฯ
การป้ อ งกั น ผลกระทบ
ด้านเสียง
แผนงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
กิจกรรมการเตรียมพืนที่
กิ จ กรรมการวางท่ อ ส่ ง
ก๊าซฯ ของโครงการฯ
การป้ อ งกั น ผลกระทบ
ด้านเสียง
แผนงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

ช่ วงการก่ อ สร้างจะมี ก ารใช้ เครื่อ งจั ก รใน
การก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดัง
โดยมี ค่ าระดั บ เสี ยงสู งสุ ด ที่ ระยะห่ างจาก
แหล่งก้าเนิด 15 เมตร เท่ากับ 89 เดซิเบล(เอ)
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนงานที่อยู่ใน
จุดที่มีการก่อสร้าง และมีการสัมผัสตลอด
เวลาอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ แต่ เ นื่ อ งจาก
ผู้รับเหมาจะจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภั ย ส่ วนบุ ค คล เช่ น Ear Plug , Ear
Muff ที่ เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะงานให้ กั บ
คนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการฯ
ดั งนั น โอกาสในการเกิ ด ผลกระทบทาง
กายภาพจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)
ในการก่อ สร้างจะใช้ วิธีก่ อ สร้าง คื อ แบบ
ขุดเปิด แบบดันลอด และแบบเจาะลอดซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนที่อยู่ใกล้พืนที่
ก่ อ สร้ าง ซึ่ งจากการประเมิ น พบว่ า การ
ก่ อ สร้ า งวางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซ ของโครงการจะ
ก่อให้ เกิด เสียงรบกวน เนื่องจากจะมี บ้าน
เรือนอยู่ใกล้กับการดันลอดและเจาะลอด
บริเวณใกล้คลองมาบใหญ่ และบริเวณที่ดัน
ลอดบริเวณโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ดังนั น
โอกาสในการเกิดผลกระทบทางกายภาพจะ
อยู่ในระดับสูง (3)

การได้รับ สัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องอาจ
ก่อให้เกิดอาการหูอือ และหากได้รับสัมผัส
ต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจเกิดอาการหู ตึง
หรือลดประสิทธิภาพในการรับฟังได้ ดังนัน
ความรุน แรงของผลกระทบทางกายภาพ
จะอยู่ในระดับสูง (3)

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระดับสูง (6)
มาตรการด้านเสียง
เป็นระดับที่ยอมรับไม่ได้  ก้าหนดระยะเวลาปฏิ บัติงานของผู้ปฏิ บัติงานในบริเวณที่ มี
ต้องเพิ่มงบประมาณ
เสียงดังเกิน 90 เดซิเบล(เอ) ให้ท้างานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน
ในการป้องกัน หรือ
และจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น
มีมาตรการป้องกันและ
ป ลั๊ ก อุ ด หู (Ear Plugs) ห รื อ ที่ ค รอบ หู (Ear Muffs) ที่ มี
แก้ไขผลกระทบเพิม่ เติม
มาตรฐานและมีคณ
ุ สมบัติไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนด
ระดับสูง (6)
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็นระดับที่ยอมรับไม่ได้  จัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ วนบุ ค คลตาม
ต้องเพิ่มงบประมาณ
ความจ้าเป็นของลักษณะงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง
ในการป้องกัน หรือ
และเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ งาน รวมทั งควบคุ ม ดู แ ลให้
มีมาตรการป้องกันและ
ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
แก้ไขผลกระทบเพิม่ เติม
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

ประชาชนที่ พั ก อาศั ย อยู่ ใกล้ พื นที่ ก่ อ สร้ า ง
ระดับสูง (9)
มาตรการด้านเสียง
อาจได้รับ ระดั บเสีย งดังจากการท้ างานของ เป็นระดับที่ยอมรับไม่ได้  กรณี ก่ อ สร้ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารเจาะลอด/ดั น ลอด ให้ ก้ า หนด
เครื่องจักรอาจก่อให้เกิดอาการหูอือ และหาก ต้องเพิ่มงบประมาณ
ต้าแหน่งบ่อรับ-บ่อส่งโดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่ตังของบ้านเรือน
ได้รับเป็นระยะเวลานานอาจเกิดอาหารหูตึง ในการป้องกัน หรือ
ประชาชน และพืนที่อ่อนไหว
หรื อ หู พิ ก ารได้ ดั ง นั น ความรุ น แรงของ มีมาตรการป้องกันและ  ติดตั งก้าแพงกันเสี ยงชั่ วคราวเป็ นรูป ตัวแอล บริเวณบ่ อส่ ง
ผลกระทบทางกายภาพจะอยู่ในระดับสูง (3) แก้ไขผลกระทบเพิม่ เติม
ส้าหรับการดันลอดและเจาะลอด จ้านวน 3 จุด โดยใช้วัสดุ
เป็ น แผ่ น โลหะที่ มี ค วามหนาประมาณ 0.64 มิ ล ลิ เ มตร
(Steel 24 ga) ขึนไป ที่มีค่าการสูญเสียการส่งผ่านของเสียง
เท่ากับ 18 เดซิเบล(เอ) หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความสามารถใน
การลดเสียงเท่ากันหรือเทียบเท่า

เมื่อก่อสร้างผ่านพืนที่ชุมชนและพืนที่อ่อนไหว ให้ด้าเนินการ
ในช่ ว งเวลากลางวั น (7:00-18:00 น.) ยกเว้ น กิ จ กรรมที่
จ้าเป็ น ต้อ งด้าเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่อ ง โดยต้ องแจ้งแผนงาน
ก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
ให้ ห น่ ว ยงานปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น หน่ วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
และประชาชนในพืนที่ได้รับทราบล่วงหน้า

เครื่อ งจั ก รหนั ก ที่ มี เสี ย งดั งให้ ติ ด เครื่ อ งยนต์ เฉพาะในช่ ว ง
ท้างานเท่านัน และต้องหยุดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และเครื่ อ งยนต์ เพื่ อ ให้
เครื่องมื อ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ที่ ใช้ให้อ ยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และหากพบความช้ารุดเสียหายให้แก้ไข
ก่อนน้ามาใช้งาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
1.2 ระดับเสียง (ต่อ)
- ผลกระทบต่ อ จิ ต ใจ เกิ ด ขึ น
เนื่องจากความเครียดและความวิตก
กังวลจากการได้รับเสียงดังจากการ
ก่อสร้าง

กลุ่มเสี่ยง


คนงานก่อสร้าง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา







พนักงานของ
โครงการฯ








ประชาชนในรัศมี
500 เมตร
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สถานะทางสุขภาพจิต
ของคนงานก่อสร้าง
การจัดการด้านเสียง
แผนงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

สถานะทางสุขภาพจิตของ
พนักงานของโครงการฯ
การจัดการด้านเสียง
แผนงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

สถานะทางสุ ข ภาพจิ ต
ของประชาชนฯ
มาตรการด้านเสียง
แผนงานด้ า นเศรษฐกิ จ สังคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้เครื่องจักรจะต้อง
รับ สั ม ผัส เสี ย งดังอย่ างหลี ก เลี่ย งไม่ ได้ ซึ่ ง
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วยัง
ส่งผลกระทบด้านจิตใจเนื่องจากความเครียด
แต่ เนื่ องจากผู้ รับ เหมาจะจัด ให้ มี อุ ป กรณ์
คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คลที่
เห ม าะ ส ม ได้ แ ก่ Ear Plug, Ear Muff
ดั งนั น โอกาสในการเกิ ด ผลกระทบทาง
จิตใจจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)
พนักงานของโครงการฯ ที่อยู่ใกล้เครื่องจักร
มีโอกาสรับสัมผัสเสียงดัง ซึ่งส่งผลกระทบ
ทางด้านจิตใจได้ แต่เนื่องจากพนักงานของ
โครงการมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ ลดผลกระทบด้ า นเสี ย ง
ได้ แ ก่ Ear Plug, Ear Muff ดั งนั น โอกาสใน
การเกิ ดผลกระทบทางจิ ตใจจะอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง (2)
ประชาชนที่อยู่ใกล้กับพืนที่ก่อสร้างจะได้รบั
ระดั บ เสี ย งที่ เกิ ด ขึ นจากการก่ อ สร้ า งได้
ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบทางด้ า นจิ ต ใจ แต่
เนื่ อ งจากพื นที่ ในการก่ อ สร้ า งจะขยั บ ไป
ไม่ได้อยู่ต้าแหน่งเดิมตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และในเวที ก ารประชุ ม ความคิ ด เห็ น ทั ง 2
ครังของโครงการฯ รวมทังการสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขใน
พืนที่ พบว่า ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเสียง
ดั งในระยะก่ อ สร้ า ง ดั งนั น โอกาสในการ
เกิดผลกระทบทางจิตใจจะอยู่ในระดับปาน
กลาง (2)

ถึงแม้ว่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (TWA) ใน
พื นที่ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ เ กิ น 90 เดซิ เ บล (เอ)
อย่ า งไรก็ ต ามการได้ รั บ สั ม ผั ส เสี ย งอาจมี
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจิ ต เช่ น เกิ ด ความ
รู้สึกเครียก ท้าให้การสื่อสารและการรับรู้และ
เข้ าใจระหว่า งบุ ค คลล้ ม เหลว ส่ งผลกระทบ
ด้านลบต่ออารมณ์ ความรู้สึกผ่อนคลาย และ
ลดโอกาสความเป็นส่วนตัว (Crocker, 1998)
แต่เนื่องจากโครงการฯ และผู้รับเหมาได้จัดให้
มีอุป กรณ์ ป้ องกั นเสียงให้กั บ คนงานก่ อสร้าง
และพนักงานของโครงการฯ ตามกฎหมายที่
ก้ าหนด ดั งนั น ความรุ น แรงของผลกระทบ
ทางด้านจิตใจจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)

ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านเสียง
เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย  ก้าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มี
จึงต้องติดตามความ
เสียงดังเกิน 90 เดซิเบล(เอ) ให้ท้างานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน
เหมาะสมของมาตรการ
และจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น
อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
ปลั๊ ก อุ ด หู (Ear Plugs) ห รื อ ที่ ค รอบ หู (Ear Muffs) ที่ มี
เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและมีคณ
ุ สมบัติไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนด
ผลกระทบ
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัด เตรี ยมอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ว นบุ ค คลตาม
ความจ้าเป็นของลักษณะงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง
และเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ งาน รวมทั งควบคุ ม ดู แ ลให้
ระดับปานกลาง (4)
ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
จึงต้องติดตามความ
เหมาะสมของมาตรการ
อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลกระทบ

การรับสัมผัสเสียงดังของประชาชนที่อยู่ใน
พืนที่ใกล้เคียงอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต
เช่น เกิดความรู้สึกเครียด ท้าให้การสื่อสาร
และความรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจระหว่ า งบุ ค คล
ล้ม เหลว ส่ งผลกระทบด้ านลบต่ อ อารมณ์
ความรู้สึ ก ผ่อ นคลาย และลดโอกาสความ
เป็นส่วนตัว (Crocker, 1998) ดังนัน ความ
รุนแรงของผลกระทบจะอยู่ในระดับสูง (3)

มาตรการด้านเสียง
ระดับสูง (6)
เป็นระดับที่เกิดผล  แจ้งแผนก่อสร้างให้กับชุมชนที่อยูใ่ กล้เคียงพืนที่ก่อสร้างได้รับ
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนด้าเนินกิจกรรมการ
กระทบในวงกว้าง ต้องมี
ก่อสร้าง เพื่อระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางที่
มาตรการป้องกันที่
มีการก่อสร้างโครงการ
เข้มงวด หรืออาจ

จั ด ให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ โครงการเข้ า พบประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใน
ปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน
ระยะประชิด กับ พื นที่ ก่ อสร้างเป็น ประจ้า เพื่ อสอบถามถึ ง
เพื่อให้สามารถป้องกันได้
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ และหากมีผลกระทบ
เกิดขึน โครงการฯ ต้องด้าเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ม วลชนสั ม พั น ธ์ เ ข้ า พบกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
เพื่ อชีแจงท้าความเข้าใจ เกี่ยวกับ แผนงานก่อสร้าง วิธีการ
ก่อสร้าง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯรวมทังการ
ประสานงานขอความร่วมมือในระยะก่อสร้าง และการรับฟัง
ความคิดเห็น/ตอบข้อสงสัย ก่อนการด้าเนินกิจกรรมก่อสร้าง
ในพืนที่ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
โครงการและคลายความวิตกกังวล

จัดตังศูนย์ประสานงานโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด้าเนินการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทังการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ต่างๆ พร้อมทังติดตังกล่องรับฟังความคิดเห็น หากมีข้อ
ร้องเรียนต้องด้าเนินการแก้ไขโดยเร็ว
หน้า 4-153

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ

1.2 ระดับเสียง (ต่อ)

1.3 ความสั่นสะเทือน
- ผลกระทบต่อสุขภาพจิต เกิดขึน
เนื่ อ งจากความเครี ย ดและความ
วิ ต กกั ง วลจากการได้ รั บ ความสั่ น
สะเทือนจากการก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ประสานงานกับผู้น้าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ ง ในการให้ค วามช่วยเหลื อ สนับ สนุ น
และแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
การก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ รวมถึงจัดตังศูนย์รั บเรื่องร้องเรียน
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ อรับ เรื่องร้องเรียนจากชุมชน เพื่ อ
ติดตามเฝ้าระวัง และรับ เรื่องร้องเรียนความเสี ยหาย และ
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญที่ เกิ ด ขึ นจากการด้ า เนิ น โครงการ
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ต่างๆ โดยด้าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
มาตการด้านเสียง

เครื่องจักรหนักที่มีเสียงดังให้ติดเครื่องยนต์เฉพาะในช่วง
ท้างานเท่านัน และต้องหยุดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความ
จ้าเป็นของลักษณะงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง และ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน รวมทังควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงาน
สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน
มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

มีช่องทางสื่อสารและรับฟังปัญหาจากคนงานก่อสร้าง และ
พนักงานของโครงการเมื่อพบปัญหาหรือข้อบ่งชีถึงสุขภาพกาย
หรือสุขภาพจิต ควรให้หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบแก้ไขทันที




คนงานก่อสร้าง







พนักงานของ
โครงการฯ







ประชาชนในรัศมี
500 เมตร
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สถานะทางสุ ข ภาพจิ ต
ของคนงานก่อสร้าง
มาตการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพ

สถานะทางสุขภาพจิตของ
พนักงานของโครงการฯ
มาตการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพ

สถานะทางสุขภาพจิต
ของคนงานก่อสร้าง
มาตรการด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ในการก่อสร้างด้วยวิธีดันลอด (Boring) และ
วิธีการเจาะลอด (HDD) เมื่อพิจารณาความ
สั่นสะเทือนสูงสุดจะมาจากการสัมผัสเครื่อง
เจาะ ซึ่งมีค่าความเร็วอนุภาค 2.26 มิลลิเมตร
ต่อวินาที ซึ่งคนงานจะรับรู้ถึงความสั่นสะเทือน
ได้และอาจรู้สึกร้าคาญ และอาจเกิดความ
วิ ต กกั งวลต่ อ ความสั่ น สะเทื อ นจากการ
ก่ อ สร้ า ง โครงการจึ งต้ อ งมี ก ารก้ า หนด
มาตรการป้ อ งกั น ผลกระทบเพื่ อ ช่ ว ยลด
ผลกระทบ ซึ่งจะช่วยคลายความกังวลจาก
การปฏิบัติงานในพืนที่ได้ ดังนัน โอกาสใน
การเกิ ดผลกระทบทางด้ านจิ ตใจจะอยู่ ใน
ระดับสูง (3)
พนั กงานของโครงการฯ ที่ เข้ ามาสั งเกตการ
การก่ อสร้ างของโครงการฯ มี โอกาสจะเข้ า
ใกล้เครื่องเจาะในการก่อสร้างด้วยวิธีดันลอด
(Boring) และวิธี การเจาะลอด (HDD) โดย
ไม่ได้มีการสัมผัสโดยตรงและเป็นระยะสัน
จึ ง อาจได้ รั บ ความเร็ ว อนุ ภ าคระหว่ า ง
1.5037-2.26 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งโครงการฯ
ก้าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบและคลาย
ความกังวลจากการปฏิบัติงาน ดังนัน โอกาส
ในการเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจจะอยู่ ใน
ระดับปานกลาง (2)
พื นที่ ก่ อสร้ างในช่ วง 10 - 500 เมตร พบว่ า
กิ จ กรรมการขุ ด เปิ ด (Open Cut) จะมี ค่ า
ความเร็ วอนุ ภาคอยู่ ในช่ วง 0.0028-0.9968
มิ ลลิ เมตรต่ อวิ นาที (0.0001-0.0392 นิ วต่ อ
วินาที) กิจกรรมการดันลอด (Boring) และ

การท้ างานใกล้ เครื่องเจาะอาจรู้สึ กถึ งความ
สั่ น สะเทื อ น ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
ทางด้ านจิ ตใจ เช่ น ความเครี ยดสะสม และ
วิตกกั งวลได้ ท้ าให้ การสื่ อสารและความรับรู้
และเข้าใจระหว่างบุคคลล้มเหลว ส่งผลกระทบ
ด้านลบต่ ออารมณ์ ความรู้สึ กผ่ อนคลาย และ
ลดโอกาสความเป็ นส่ วนตั ว (Crocker, 1998)
ดั งนั น ความรุ น แรงของผลกระทบทางด้ าน
จิตใจจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)

ระดับสูง (6)
เป็นระดับที่ยอมรับไม่ได้
ต้องเพิ่มงบประมาณใน
การป้องกัน หรือมี
มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบเพิม่ เติม

การปฏิ บั ติงานของพนักงานโครงการเป็ นเพียง
การสังเกตการ ซึ่งอาจได้รับสัมผัสความสั่นสะเทือน
จากเครื่องเจาะในทางอ้ อม และอาจก่ อให้ เกิ ด
ผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น ความร้าคาญ วิตก
กังวล เป็ นต้ น ท้ าให้ การสื่ อสารและความรั บรู้
และเข้าใจระหว่างบุคคลล้มเหลว ส่งผลกระทบ
ด้านลบต่ออารมณ์ ความรู้สึกผ่อนคลาย และลด
โอกาสความเป็นส่วนตัว (Crocker, 1998) ดังนัน
ความรุนแรงของผลกระทบทางด้านจิตใจจะอยู่
ในระดับปานกลาง (2)

ระดับปานกลาง (4)
เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา
ป่วยจึงต้องติดตามความ
เหมาะสมของมาตรการ
อาจมีการปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลกระทบ

การรับสัมผัสความสั่นสะเทือนของประชาชนที่
อยู่ ใ นพื นที่ ใกล้ เคี ยงอาจมี ผลกระทบต่ อ
สุขภาพจิต เช่น เกิดความรู้สึกเครียด ท้าให้การ
สื่อสารและความรับรู้และเข้ าใจระหว่างบุ คคล
ล้มเหลว ส่งผลกระทบด้านลบต่ออารมณ์

ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา  จัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่ อ
ป่วยจึงต้องติดตามความ
ชีแจงท้าความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง
เหมาะสมของมาตรการ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการฯรวมทังการประสานงาน
อาจมีการปรับปรุง
ขอความร่วมมือในระยะก่อสร้าง และการรับฟังความคิดเห็น/
หน้า 4-154

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ

กลุ่มเสี่ยง

1.3 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)

1.4 น้าอุปโภค-บริโภค
- ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ การ
ขาดแคลนน้าดื่ม -น้าใช้ที่สะอาดท้า
ให้ มี ค วามเสี่ ย งสู งที่ จ ะเกิ ด โรคติ ด
เชือที่มาจากโรคติดต่อทางน้า



คนงานก่อสร้าง



- ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ความ
ไม่เพียงพอ และความไม่ทั่วถึงของ
น้าสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค จะท้า
ให้เกิดความไม่สบายใจ กังวลใจจาก
การขาดแคลนน้าสะอาด



คนงานก่อสร้าง
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ระดับของผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางสุขภาพ
การเจาะลอด (HDD) จะมีค่าความเร็วอนุภาค ความรู้สึ กผ่ อนคลาย และลดโอกาสความเป็ น เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
ตอบข้อสงสัย ก่อนการด้าเนินกิจกรรมก่อสร้างในพืนที่ไม่น้อย
อยู่ ในช่ วง 0.0043-1.5037 มิ ล ลิ เมตรต่ อ ส่ วนตั ว (Crocker, 1998) ดั งนั น ความรุ นแรง
กับผลกระทบ
กว่า 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการและ
วิ น าที (0.0002-0.0592 นิ วต่ อวิ น าที ) ของผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)
คลายความวิตกกังวล
โดยบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้พืนที่ก่อสร้างมาก
ที่ สุ ด ที่ มี ระยะห่ างประมาณ 20 เมตร
จะได้ รั บอนุ ภาคจากการก่ อสร้ างแบบเจาะ
ลอด (HDD) สูงสุดจาก 0.5316 มิลลิเมตรต่อ
วิ นาที (0.0209 นิ วต่ อวิ นาที ) ซึ่ งจะรั บรู้ ถึ ง
ความสั่นสะเทือน และอาจมีความวิตกกังวล
ถึ งการได้ รั บ ความสั่ น สะเทื อ นจากการ
ก่อสร้าง เนื่องจากไม่ทราบวิธีการก่อสร้างจึง
เกิ ด ความวิ ต กกั งวลได้ โดยโครงการได้
ก้ าหนดให้ ก ารก่ อ สร้ างด้ วยวิ ธี เจาะลอด/
ดันลอด หลีกเลี่ยงบ้ านเรือนประชาชน และ
มีการใช้เครื่องจักรหนักเฉพาะในช่วงท้างาน
นอกจากนี ยังมีการแจ้งแผนการก่อสร้าง และ
ชี แจงท้ า ความเข้ า ใจวิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งต่ อ
ประชาชนเพื่ อ ลดความวิ ต กกั งวล ดั งนั น
โอกาสในการเกิดผลกระทบทางจิตใจจะอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2)
มาตรการด้านน้าอุปโภค- ผู้ รับเหมาจะจั ดเตรี ยมน้ าใช้ ในการอุ ปโภค- คนงานก่อสร้างจะต้องการน้าสะอาดส้าหรับ ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านน้าอุปโภค-บริโภค
บริโภค
บริโภค เช่น น้าใช้ในการท้าความสะอาด และ การอุปโภค-บริโภค ซึ่งการใช้น้าที่ไม่สะอาด เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา  ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดเตรียมถังเก็บน้าใช้เพื่อส้ารองน้า
ซักล้ าง และน้ าดื่ ม เป็ นต้ น ซึ่ งผู้รั บเหมาจะ อาจส่งผลให้เกิดโรคติดเชือที่มาจากโรคติดต่อ ป่วยจึงต้องติดตามความ
ใช้ที่สะอาดส้าหรับการอุปโภคของคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ
ติ ดต่ อหน่ วยงานท้ อ งถิ่ น ในการให้ บ ริ การ ทางน้า โดยจากรายงานผู้ป่วยนอกของ รพ. เหมาะสมของมาตรการ  ก้าหนดให้บริษทั ผู้รับเหมาเตรียมน้าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
น้าประปาในพื นที่ โดยมี ถั งกักเก็ บน้าใช้ ที่ มี สต. กระเฉท มี ผู้ เป็ นโรคติด เชือ และปรสิ ต อาจมีการปรับปรุง
ให้คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ
ความสามารถในการส้ารองน้าได้ประมาณ 3 คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของผู้ป่วยทังหมด ซื่งจะ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
วัน (ขนาดประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร) ส่วน ท้าให้ เกิ ดผลกระทบต่ อการปฏิบั ติงาน และ
กับผลกระทบ
น้าส้าหรับการบริ โภคผู้รับเหมาจะซือน้าดื่ ม ก่อให้เกิดการหยุดงานของคนงานก่อสร้างได้
บรรจุ ข วดให้ เพี ย งพอกั บ จ้ า นวนคนงาน ดังนัน ความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ
ก่ อสร้ างตลอดช่ วงของการก่ อสร้ าง ดั งนั น กายจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)
โอกาสในการเกิดผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2)
สถานะทางสุขภาพจิตของ การขาดแคลนน้ าสะอาดเพื่ อการอุปโภค- การขาดแคลนน้ า สะอาดเพื่ อ การอุ ป โภค- ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
คนงานก่อสร้าง
บริโภคของคนงานก่อ สร้ าง อาจส่ งผลต่ อ บริโภค อาจจะส่งผลให้ผลกระทบต่อจิตใจใน เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา  มีช่องทางสื่ อสารและรับฟั งปั ญ หาจากคนงานก่อสร้าง และ
มาตรการด้านการใช้น้า จิตใจคนงานก่อสร้างเฉพาะช่วงที่มีการขาด แง่ข องความรู้ สึ ก กั งวลถึ งความสะอาดของ ป่วยจึงต้องติดตามความ
พนักงานของโครงการเมื่อพบปัญหาหรือข้อบ่งชีถึงสุขภาพกาย
แคลน ซึ่งโครงการจะจัดเตรียมน้าดื่ม น้าใช้ น้ าอุ ป โภค-บริ โภค และอาจกระทบต่ อ การ เหมาะสมของมาตรการ
หรือสุขภาพจิต ควรให้หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบแก้ไขทันที
ที่สะอาด และเพียงพอส้าหรับการอุปโภค- ท้ างานของคนงาน ดั งนั น ความรุน แรงของ อาจมีการปรับปรุง
บริโภค ดังนัน โอกาสในการเกิดผลกระทบ ผลกระทบต่ อจิตใจจะอยู่ในระดับปานกลาง เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
ต่อจิตใจจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)
(2)
กับผลกระทบ

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา



โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

หน้า 4-155

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
1.5 สุขาภิบาลของที่พักคนงาน
- ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกาย
การจัดการที่พักคนงานหากไม่มีการ
ดู แลสภาพสภาพแวดล้ อ มที่ ดี อาจ
เป็นแหล่งรองรับน้าเสีย ขยะ รวมทัง
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าโรค และ
โรคระบาด

กลุ่มเสี่ยง


คนงานก่อสร้าง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา








ประชาชนที่อยู่
ใกล้ที่พักคนงาน









- ผลกระทบต่ อ จิ ต ใจ เกิ ด ขึ น
เนื่องจากความเครียดและวิตกกังวล
ต่อการจัดการขยะ และน้าเสีย และ
การระบายน้ าที่เกิ ดขึน ซึ่ง อาจเป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์พาหะน้าโรคได้



คนงานก่อสร้าง
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สถานะทางสุขภาพของ
คนงานก่อสร้าง
มาตรการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพ
มาตรการควบคุม
สุขาภิบาลที่พักคนงาน

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

คนงานก่ อ สร้ า งโครงการจ้ า นวน 80 คน
จะอาศัยอยู่ที่พักคนงาน ซึ่งจะต้องมีการใช้
น้าอุปโภค ซึ่งจะท้าให้เกิดน้าเสียในบริ เวณ
ที่พักคนงาน และเกิดขยะจากการบริโภค
ด้วย นอกจากนีการอยู่ในที่พักคนงานหาก
ไม่ มี ก ารจั ด การระบายน้ า ที่ ดี อาจเกิ ด
น้ า นองท่ ว มขั ง เกิ ด เป็ น แหล่ งเพาะพั น ธุ์
สัตว์น้าโรค และโรคระบาดได้ ซึ่งโครงการฯ
จะต้องจัดเตรียมน้าที่สะอาดให้เพียงพอต่อ
คนงานก่อสร้าง มีระบบบ้าบัดน้าเสี ย และ
การจั ด การขยะ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ใ นพื นที่ ที่ พั ก
คนงานเกิ ด แหล่ งเพาะพั น ธุ์ สั ต ว์พ าหะน้ า
โรค เช่น ยุง หนู แมลงสาบ เป็นต้น ดังนัน
โอกาสในการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพกาย
จะอยู่ในระดับปานกลาง (2)
สถานะทางสุขภาพของ คนงานก่ อ สร้ า งโครงการจ้ า นวน 80 คน
ประชาชนที่อยู่ใกล้ที่พัก จะอาศัยอยู่ที่พักคนงาน ซึ่งจะต้องมีการใช้
คนงาน
น้าอุปโภค ซึ่งจะท้าให้เกิดน้าเสียในบริเวณ
มาตรการด้านน้าอุปโภค- ที่พักคนงานง และเกิดขยะจากการบริโภค
บริโภค
ด้วย นอกจากนีการอยู่ในที่พักคนงานหาก
มาตรการด้านสาธารณสุข ไม่ มี ก ารจั ด การระบายน้ า ที่ ดี อาจเกิ ด
และสุขภาพ
น้านองท่วมขังพืนที่ข้างเคียง ที่พักคนงาน
มาตรการควบคุม
เกิด เป็ นแหล่งเพาะพั นธุ์ สัต ว์น้าโรค และ
สุขาภิบาลที่พักคนงาน โรคระบาดได้ ซึ่งโครงการจะต้ องมีระบบ
บ้าบัดน้าเสีย และการจัดการขยะ เพื่อไม่ให้
ในบริ เวณพื นที่ ข้ างเคี ยงที่ พั กคนงานเป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน้าโรค เช่น ยุง หนู
แมลงสาบ เป็ น ต้ น ดั งนั น โอกาสในการ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายจะอยู่ในระดับ
ปานกลาง (2)
สถานะทางสุขภาพจิต
หากไม่มีก ารจัดการขยะ น้าเสี ย และการ
ของคนงานก่อสร้าง
ระบายน้าในบริเวณที่พักคนงาน ก็อาจเกิด
มาตรการด้านสาธารณสุข ทั ศนอุ จาดในบริเวณที่ พั กคนงาน รวมทั ง
และสุขภาพ
เกิดสัตว์พาหะน้าโรค เช่น ยุง หนู แมลงสาบ
มาตรการควบคุม
เป็นต้น ก่อให้เกิดความร้าคาญ และความ
สุขาภิบาลที่พักคนงาน กั งวลเมื่ อ พบเห็ น อี ก ทั งไม่ เกิ ด ความผ่ อ น
คลายในขณะพักอาศัยได้ ดังนัน โอกาสใน
การเกิดผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ในระดับ
ปานกลาง (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
กรณีไม่มีมาตรการในการควบคุมเพื่อจัดการ
ขยะ น้าเสีย และการระบายน้า อาจก่อให้เกิด
สั ต ว์ น้ า โรค และการสะสมของเชื อโรคใน
บริเวณที่พักคนงาน และพืนที่ ก่อให้เกิดโรค
ระบาด ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพคนงาน
ก่ อ สร้ า ง เกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ย เช่ น โรคระบบ
หายใจ (หวัด) ซึ่งเป็นโรคอันดับที่ 1 ของพืนที่
โรคติ ดเชื อ และปรสิต และโรคผิ วหนั งและ
เนือเยือใต้ผิวหนัง เป็นต้น ดังนัน ความรุนแรง
ของผลกระทบต่อสุขภาพกายจะอยู่ในระดับ
ปานกลาง (2)

ระดับของผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางสุขภาพ
ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย  ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จึงต้องติดตามความ
พืนที่ จัดอบรมและให้ความรู้ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุ
เหมาะสมของมาตรการ
ให้เกิดการสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่ส้าคัญ
อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
แก่คนงานและประชาชนโดยรอบพืนที่โครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรการควบคุมสุขาภิบาลที่พักคนงาน
ผลกระทบ

ก้ า หนดให้ ผู้ รั บ เหมาจั ด ให้ มี ที่ พั ก ให้ แ ก่ ค นงานก่ อ สร้ า งที่
เพียงพอกับจ้านวนคนงานก่อสร้างที่พักอาศัย

ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีการจัดการมูลฝอยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุ ข มี การบ้ าบั ดน้ าเสี ยจากที่ พั กคนงาน
และการระบายน้าที่เหมาะสม เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร้าคาญแก่ผู้อื่น หรือเกิดน้าไหลนองไปยังที่ดินอื่นที่มี
เขตติดต่อกับที่ดินที่ตังของที่พักคนงาน

กรณีไม่มีมาตรการในการควบคุมเพื่อจัดการขยะ ระดับปานกลาง (4)
น้าเสีย และการระบายน้า อาจก่อให้เกิดสัตว์น้า เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย
โรค และการสะสมของเชื อโรคในบริเวณที่ พั ก จึงต้องติดตามความ
คนงาน และพืนที่ข้างเคียง ก่อให้เกิดโรคระบาด เหมาะสมของมาตรการ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศั ย อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
อยู่ ใกล้ ที่ พั กคนงานก่ อสร้ าง เกิ ดการเจ็ บป่ วย เพื่อให้สอดคล้องกับ
เช่น โรคระบบหายใจ (หวัด) ซึ่งเป็นโรคอันดับที่
ผลกระทบ
1 ของพื นที่ โรคติ ดเชื อ และปรสิ ต และโรค
ผิ วหนั งและเนื อเยื อใต้ ผิ วหนั ง เป็ นต้ น ดั งนั น
ความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพกายจะอยู่
ในระดับปานกลาง (2)

ในกรณี ที่ เกิ ด ความวิ ต กกั งวลอาจก่ อ ให้ เกิ ด ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ความเครี ย ดที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ จิ ต ใจและ เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย  ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ร่างกายได้ โดยหากมีการจัดการระบบสุขาภิบาล จึงต้องติดตามความ
พืนที่ จัดอบรมและให้ความรู้ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุ
ในที่ พั ก คนงานที่ ดี ก็ จ ะลดความกั งวลของ เหมาะสมของมาตรการ
ให้เกิดการสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่ส้าคัญ
คนงานก่อสร้างลงได้ ดังนัน ความรุนแรงของ อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
แก่คนงานและประชาชนโดยรอบพืนที่โครงการ
ผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ในระดับปานกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรการควบคุมสุขาภิบาลที่พักคนงาน
(2)
ผลกระทบ

ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีที่พักให้แก่คนงานก่อสร้างที่เพียงพอ
กับจ้านวนคนงานก่อสร้างที่พักอาศัย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
1.5 สุขาภิบาลของที่พักคนงาน (ต่อ)

กลุ่มเสี่ยง


ป ระชาชนที่ อยู่
ใกล้ที่พักคนงาน

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา








1.6 น้าเสีย
- ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกาย
เกิดขึนเนื่องจากการรับสัมผัสน้าเสีย
ที่เกิดจากส้านักงาน หรือการจัดการ
ที่ไม่เหมาะสมจนก่อให้เกิดเป้นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของพาหะน้าโรค



คนงานก่อสร้าง








พนักงานของ
โครงการฯ
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ระดับของผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางสุขภาพ
ระดับปานกลาง (4)  ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่า
เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย
ด้วยการสาธารณสุข มีการบ้าบัดน้าเสียจากที่พักคนงาน และ
จึงต้องติดตามความ
การระบายน้ าที่ เหมาะสม เพี ยงพอที่ จะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เหมาะสมของมาตรการ
เดือดร้อนร้าคาญแก่ผู้อื่น หรือเกิดน้าไหลนองไปยังที่ดินอื่นที่มี
อาจมีการปรับปรุง
เขตติดต่อกับที่ดินที่ตังของที่พักคนงาน
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับผลกระทบ

จัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อชีแจง
ท้ าความเข้ าใจ เกี่ ย วกั บ แผนงานก่ อ สร้ าง วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า ง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ รวมทังการประสานงาน
ขอความร่วมมือในระยะก่อสร้าง และการรับฟังความคิดเห็น/
ตอบข้อสงสัย ก่อนการด้าเนินกิจกรรมก่อสร้างในพืนที่ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการและ
คลายความวิตกกังวล

จัด ตั งศู นย์ ป ระสานงานโครงการฯ เพื่ อประชาสั มพั น ธ์การ
ด้าเนินการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทังการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ต่ างๆ พร้ อ มทั งติ ด ตั งกล่ อ งรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น หากมี ข้ อ
ร้องเรียนต้องด้าเนินการแก้ไขโดยเร็ว

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

สถานะทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนที่ อ ยู่ ใกล้ ที่ พั ก
คนงาน
มาตรการด้านน้าอุปโภคบริโภค
มาตรการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพ
มาตรการควบคุมสุขาภิบาล
ที่พักคนงาน

หากไม่มีก ารจัดการขยะ น้าเสี ย และการ
ระบายน้า อาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อ
ประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณก่อสร้าง อย่างไร
ก็ตาม โครงการฯ มีการก้าหนดให้ผู้รับเหมา
จัดให้มีระบบบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูปในที่พัก
คนงาน และมี ป ระชาสั ม พั น ธ์ ม าตรการ
เพื่อให้ประชาชนรับทราบ ดังนัน โอกาสใน
การเกิดผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ในระดับ
ปานกลาง (2)

ผลกระทบต่อจิตใจจะเกิดขึนในแง่ของความ
รู้สึกเครียดเนื่องจากการเกิดแหล่งเพาะพัน ธุ์
พาหะน้าโรค เกิดการสะสมตัวของขยะ และ
การท่วมขังของน้าที่ระบายออกมา โดยหากมี
การจัดการระบบสุขาภิบาลในที่พักคนงานที่ดี
ก็จะลดความกังวลของประชาชนลงได้ ดังนัน
ความรุนแรงของผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2)

สถานะทางสุ ข ภาพของ
คนงานก่อสร้าง
การจัดการน้าเสีย
แผนงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
สถานะทางสุ ข ภาพของ
พนักงานของโครงการฯ
การจัดการน้าเสีย
แผนงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

น้าเสียที่เกิดจากส้านักงานมีโอกาสปนเปื้อน
หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน้าโรค
เช่น ยุง หนู แมลงสาบ เป็นต้น แต่เนื่องจาก
มีปริมาณน้าเสียที่เกิดขึนไม่มากโดยโอกาส
ในการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายจะอยู่
ในระดับปานกลาง (2)

กรณีไม่มีมาตรการในการควบคุมการจัดการ ระดับปานกลาง (4) ด้านคุณภาพน้าฯ
น้ า เสี ย อาจท้ า ให้ เกิ ด แหล่ งเพาะพั น ธุ์ พ าหะ เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย  จัดให้มีห้องน้าเคลื่อนที่บริเวณส้านักงานชั่วคราว และที่พัก
น้าโรค ก่อให้ เกิดโรคติดต่อส่งผลกระทบต่ อ จึงต้องติดตามความ
คนงานชั่วคราวอย่างเพียงพอ และให้มีถังบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป
สุขภาพคนงานก่อสร้างจากการเจ็บป่วย โดย เหมาะสมของมาตรการ
เพื่อรองรับและบ้าบัดน้าเสียดังกล่าว รวมทังท้าการรือถอน
ความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพกายจะ อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
จากพืนที่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
อยู่ในระดับปานกลาง (2)
เพื่อให้สอดคล้องกับ  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของน้ามันและสารเคมีต่างๆ
ผลกระทบ
พร้อมทังวัสดุดูดซับ หรือพืนที่รองรับการเก็บกักน้ามัน เช่น
ถาดเก็บและรองรับน้ามันในพืนที่ก่อสร้าง เป็นต้น

ห้ามล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร และ/หรือ ระบาย
น้าทิง น้าปนเปื้อนน้ามันเครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ
ลงสู่แหล่งน้าหรือพืนที่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อตามฤดูกาลกับคนงาน
อย่างสม่้าเสมอ และดูแลสภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาด
พืนที่ปฏิ บัติงาน เพื่ อมิให้ เป็ นแหล่งเพาะพั นธุ์ของสั ตว์ที่เป็ น
พาหะน้าโรค

หน้า 4-157

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
1.6 น้าเสีย (ต่อ)

กลุ่มเสี่ยง


ประชาชนในรัศมี
500 เมตร

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา




ผลกระทบต่อจิตใจเกิดขึน
เนื่องจากความเครียดและวิตกกังวล
ต่ อ การจั ด การน้ า เสี ย ที่ เกิ ด ขึ น ซึ่ ง
อาจเป็ น แหล่ งเพาะพั น ธุ์ พ าหะน้ า
โรคได้




คนงานก่อสร้าง








พนักงานของ
โครงการฯ








ประชาชนในรัศมี
500 เมตร
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โอกาสในการเกิดผลกระทบ

สถานะทางสุขภาพของ
ประชาชน
การจัดการน้าเสีย

ส่ ว นน้ า เสี ย ที่ เกิ ด จากส้ า นั ก งานก่ อ สร้ า ง
มีโอกาสปนเปื้อ นสู่ สิ่งแวดล้อม เกิด น้าขั ง
และส่งผลให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะ
น้าโรค เช่น ยุง หนู แมลงสาบ เป็นต้น ซึ่ง
จากข้อมูลผู้ป่วยใน จาก รง.505 ระหว่างปี
พ.ศ.2559-2563 ของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา
พบว่า มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาโรควัณโรค
(พาหะน้าโรค คือ หนู) 6-30 ครังต่อปี โรค
มาลาเรีย (พาหะน้าโรค คือ ยุง) 0-3 ครัง
ต่อปี ดังนัน โอกาสในการเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพกายจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)
น้าเสียที่เกิดขึนหากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดี
สถานะทางสุขภาพจิต
อาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อคนงานได้
ของคนงานก่อสร้าง
อย่ า งไรก็ ต ามโครงการมี ก ารก้ า หนดให้
การจัดการน้าเสีย
แผนงานด้านอาชีวอนามัย ผู้รับเหมาจัดให้มีระบบบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป
เพื่ อ ลดความวิ ต กกั งวล ดั งนั น โอกาสใน
และความปลอดภัย
การเกิดผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ในระดับ
สถานะทางสุขภาพจิต
ปานกลาง (2)
ของพนักงานของ
โครงการฯ
การจัดการน้าเสีย
แผนงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

สถานะทางสุขภาพจิต
ของประชาชน
การจัดการน้าเสีย
แผนงานด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

น้าเสียที่เกิดขึนหากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดี
อาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อประชาชน
ที่ อ ยู่ ใ กล้ บ ริ เวณก่ อ สร้ า ง อย่ า งไรก็ ต าม
โครงการมีการก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มี
ระบบบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป นอกจากนั น
โครงการฯ มี ป ระชาสั ม พั น ธ์ ม าตรการ
โครงการฯ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนรั บ ทราบ
ดังนัน โอกาสในการเกิดผลกระทบต่อจิตใจ
จะอยู่ในระดับปานกลาง (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
กรณีไม่มีมาตรการในการควบคุมการจัดการ
น้ า เสี ย อาจท้ า ให้ เกิ ด แหล่ งเพาะพั น ธุ์ พ าหะ
น้าโรค ก่อให้เกิดโรคติดต่อ ส่งผลกระทบต่อ
สุ ข ภาพประชาชน จากการเจ็ บ ป่ ว ย ดั งนั น
ความรุ น แรงของผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกาย
จะอยู่ในระดับปานกลาง (2)

ระดับของผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางสุขภาพ
ระดับปานกลาง (4) ด้านคุณภาพน้าฯ
เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย  จัดให้มีห้องน้าเคลื่อนที่บริเวณส้านักงานชั่วคราว และที่พัก
จึงต้องติดตามความ
คนงานชั่วคราวอย่างเพียงพอ และให้มีถังบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป
เหมาะสมของมาตรการ
เพื่อรองรับและบ้าบัดน้าเสียดังกล่าว รวมทังท้าการรือถอน
อาจมีการปรับปรุง
จากพืนที่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลกระทบ

ในกรณี ที่ เกิ ด ความวิ ต กกั งวลอาจก่ อ ให้ เกิ ด
ความเครี ย ดที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ จิ ต ใจและ
ร่ า งกายได้ โดยหากมี ก ารจั ด การระบบ
สุขาภิบาลในพืนที่ก่อสร้างให้มีห้องน้าห้องส้วม
เพียงพอ และมีระบบบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูปที่
สามารถบ้าบัดน้าเสียได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก้ า หนด ซึ่ ง จะลดความกั ง วลของคนงาน
ก่ อ สร้ า งลงได้ ดั ง นั น ความรุ น แรงของ
ผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ในระดับปานกลาง
(2)

ระดับปานกลาง (4) ด้านคุณภาพน้าฯ
เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย  จัดให้มีห้องน้าเคลื่อนที่บริเวณส้านักงานชั่วคราว และที่พัก
จึงต้องติดตามความ
คนงานชั่วคราวอย่างเพียงพอ และให้มีถังบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูป
เหมาะสมของมาตรการ
เพื่อรองรับและบ้าบัดน้าเสียดังกล่าว รวมทังท้าการรือถอน
อาจมีการปรับปรุง
จากพืนที่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของน้ามันและสารเคมีต่างๆ
กับผลกระทบ
พร้อมทังวัสดุดูดซับ หรือพืนที่รองรับการเก็บกักน้ามัน เช่น
ถาดเก็บและรองรับน้ามันในพืนที่ก่อสร้าง เป็นต้น

ห้ามล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร และ/หรือ ระบาย
น้าทิง น้าปนเปื้อนน้ามันเครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ
ลงสู่แหล่งน้าหรือพืนทีใ่ กล้เคียงโดยเด็ดขาด
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อตามฤดูกาลกับคนงาน
อย่ างสม่้ า เสมอ และดู แ ลสภาพแวดล้ อ มและรัก ษาความ
สะอาดพืนที่ปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่
เป็นพาหะน้าโรค
ผลกระทบต่อจิตใจจะเกิดขึนในแง่ของความ ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
รู้สึกเครียดเนื่องจากการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย  จัด เจ้าหน้าที่ม วลชนสัมพั นธ์เข้าพบกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียเพื่ อ
พาหะน้าโรค โดยความรุนแรงของผลกระทบ จึงต้องติดตามความ
ชีแจงท้าความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง
ต่อจิตใจจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)
เหมาะสมของมาตรการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ รวมทังการประสานงาน
อาจมีการปรับปรุง
ขอความร่วมมือในระยะก่อสร้าง และการรับฟังความคิดเห็น/
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
ตอบข้อสงสัย ก่อนการด้าเนินกิจกรรมก่อสร้างในพืนที่ไม่น้อย
กับผลกระทบ
กว่า 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการและ
คลายความวิตกกังวล

หน้า 4-158

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

1.6 น้าเสีย (ต่อ)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ




1.7 กากของเสีย
 ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
เกิดขึนเนื่องจากการจัดการกากของ
เสียที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดพาหะ
น้ าโรค ห รื อ การป น เปื้ อน ล งสู่
สิ่งแวดล้อม




คนงานก่อสร้าง
พนักงานของ
โครงการฯ
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การจัดการกากของเสีย
การจัดการกากของเสีย

ของเสียที่เกิดขึนในระยะนี ประกอบด้วย
(1) มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง (64 กก./วัน)
จะติดต่อให้เทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนา
รับไปก้าจัดอย่างถูกต้องต่อไป
(2) ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
 มูลฝอยทั่วไป จะติด ต่อให้เทศบาล
ต้าบลมาบข่าพัฒนามารับไปก้าจัด
ต่อไป
 ของเสี ย ที่ ส ามารถน้ า กลั บ มาใช้
ประโยชน์ได้ จะรวบรวมและติดต่อ
ขายให้บริษัทรับรีไซเคิลต่อไป
 ของเสี ย อั น ตราย จะรวบรวมจะ
แยกตามประเภทของกากของเสีย
และรวบรวมให้ ห น่ วยงานที่ ได้ รับ
อนุ ญ าตจากทางราชการรั บ ไป
ก้าจัดต่อไป
 โคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ ที่ เ หลื อ
จากการใช้งานจะหมุนเวียนใช้จน
หมด ในกรณีที่เหลือจะใช้ผสมกับ
เศษวัสดุทางการเกษตร ก่อนน้าไป
ปรับถมพืนที่ต่อไป โดยโอกาสที่จะ
ส่งกระทบต่อสุขภาพกายจะอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2)

จัดตังศู นย์ป ระสานงานโครงการฯ เพื่ อประชาสัมพั นธ์การ
ด้าเนินการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทังการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ต่ า งๆ พร้ อ มทั งติ ด ตั งกล่ อ งรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น หากมี ข้ อ
ร้องเรียนต้องด้าเนินการแก้ไขโดยเร็ว
ประสานงานกับผู้น้าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และ
หน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ ง ในการให้ค วามช่วยเหลื อ สนับ สนุ น
และแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
การก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ รวมถึงจัดตังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ อรับ เรื่องร้องเรียนจากชุมชน เพื่ อ
ติดตามเฝ้าระวัง และรับ เรื่องร้องเรียนความเสี ยหาย และ
ความเดื อ ดร้ อ นร้ า คาญที่ เกิ ด ขึ นจากการด้ า เนิ น โครงการ
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ต่างๆ โดยด้าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด การไม่ เหมาะสมอาจเกิ ด ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านกากของเสีย
พาหะน้าโรคได้ หรือเกิดการระคายเคืองจาก เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย  จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยและถุงบรรจุขยะให้เพียงพอ
การรั บ สั ม ผั ส ได้ ดั ง นั น ความรุ น แรงของ จึงต้องติดตามความ
และประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกายจะอยู่ ใ นระดั บ เหมาะสมของมาตรการ
อนุญาตจากทางราชการให้น้าไปก้าจัดอย่างน้อยทุก 2 วัน
ปานกลาง (2)
อาจมีการปรับปรุง  รวบรวมและคั ดแยกเศษวัสดุ ที่ส ามารถน้ ากลับ มาใช้ ได้อี ก
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
เพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ หรือจ้าหน่ายให้แก่ผู้รับซือ
กับผลกระทบ

ผสมโซเดี ย มเบนโทไนท์ เพื่ อ ใช้ในการเจาะลอดให้ พ อดี กั บ
ปริมาณงานเจาะลอด เพื่อไม่ให้มีปริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
ที่ต้องก้าจัดมากเกินความจ้าเป็น

กรณี ที่มีโซเดียมเบนโทไนท์เหลือทิงต้องน้าไปก้าจัดให้สอด
คล้องตามหลักวิชาการ และต้องแจ้งข้อมูล ความปลอดภั ย
เคมีภัณฑ์ และข้อมูลสมบัติทางเคมีของสารโซเดียมเบนโทไนท์
ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ก้ า จั ด หรื อ เจ้ า ของพื นที่ ท ราบก่ อ น
ด้าเนินการ

หน้า 4-159

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
1.7 กากของเสีย (ต่อ)

ผลกระทบต่อจิตใจ เกิดขึน
เนื่ อ งจากความวิ ต กกั งวลต่ อ การ
จัด การกากของเสี ยของโครงการฯ
ในเรื่องของการเกิดพาหะน้าโรคหรือ
การปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม


กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา



ประชาชนในรัศมี
500 เมตร





คนงานก่อสร้าง






พนักงานของ
โครงการฯ







ประชาชนในรัศมี
500 เมตร
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โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ในระยะก่อ สร้างโครงการจะเพิ่ ม ปริ มาณ
มูลฝอยให้กับเทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนา
นอกจากนีการจัดการของเสียอันตรายหาก
ไม่มีการจัดการที่เหมาะสมอาจปนเปื้อนต่อ
สิ่งแวดล้อ ม โดยเฉพาะการปนเปื้ อ นของ
ของเสียอันตราย แต่เนื่องจากปริมาณของ
เสี ย อั น ตรายจะเกิ ด ขึ นในปริม าณไม่ ม าก
ดั ง นั น โอกาสในการเกิ ด ผลกระทบต่ อ
สุขภาพกายจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)
ในพืนที่ก่อสร้างหากผู้รับเหมามีการจัดการ
สถานะทางสุขภาพจิต
กากของเสียไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดพาหะ
ของคนงานก่อสร้าง
การจัดการกากของเสีย น้าโรคหรือเกิดผลกระทบจากการรับสัมผัส
สถานะทางสุขภาพจิตของ ซึ่ งจะท้ า ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจิ ต
เช่น เกิดความเครียดตามมาได้ แต่เนื่องจาก
พนักงานของโครงการฯ
การจัดการกากของเสีย ทางโครงการมีแผนในการจัดการกากของ
เสียอย่างเพียงพอเหมาะสม ดังนัน โอกาส
ในการเกิ ด ผลกระทบต่ อ จิ ต ใจจะอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง (2)
การจัดการกากของเสีย

สถานะทางสุ ข ภาพจิ ต
ของป ระชาชนในรั ศ มี
500 เมตร
การจัดการกากของเสีย
แผนงานด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

การจัดการของเสียจากการก่อสร้างอื่นๆ ที่
ไม่ เหมาะสมอาจสร้ า งความกั งวลให้ กั บ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้ หากโครงการฯ
ไม่ก้าหนดมาตรการในการจัดการและมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
การจั ด การกากของเสี ย ที่ ข องโครงการ
โดยโอกาสในการเกิดผลกระทบต่อจิตใจจะ
อยู่ในระดับปานกลาง (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
ในกรณีที่มีการจัดการไม่เหมาะสมอาจเกิดการ
ทิงกากของเสียทังที่เป็นอันตราย และไม่อันตราย
ไว้ในพืนที่ อาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพ โดยอาจจะ
เกิดพาหะน้าโรค หรือเกิดการปนเปื้อนของเสีย
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แต่ ความรุนแรงของ
ผลกระทบต่อสุ ขภาพกายจะอยู่ในระดับปาน
กลาง (2)

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ
ระดับปานกลาง (4)
เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา
ป่วยจึงต้องติดตามความ
เหมาะสมของมาตรการ
อาจมีการปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ในกรณีที่ไม่มีการจัดการกากของเสียให้เหมาะสม ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านกากของเสีย
อาจก่อให้เกิดสุขภาวะที่ไม่ดีในการท้างาน และ เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย  จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยและถุงบรรจุขยะให้เพียงพอ
ก่ อให้ เกิ ด ความวิ ต กกั งวล จากพาหะน้ าโรค จึงต้องติดตามความ
และประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับ
และความสกปรกในพืนที่ท้างานได้ โดยความ เหมาะสมของมาตรการ
อนุญาตจากทางราชการให้น้าไปก้าจัดอย่างน้อยทุก 2 วัน
รุนแรงของผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ในระดับ อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม  รวบรวมและคั ดแยกเศษวัสดุ ที่ส ามารถน้ ากลับ มาใช้ ได้อี ก
ปานกลาง (2)
เพื่อให้สอดคล้องกับ
เพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ หรือจ้าหน่ายให้แก่ผู้รับซือ
ผลกระทบ

ผสมโซเดี ย มเบนโทไนท์ เพื่ อ ใช้ในการเจาะลอดให้ พ อดี กั บ
ปริมาณงานเจาะลอด เพื่อไม่ให้มีปริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
ที่ต้องก้าจัดมากเกินความจ้าเป็น

กรณี ที่มีโซเดียมเบนโทไนท์เหลือทิงต้องน้าไปก้าจัดให้สอด
คล้องตามหลักวิชาการ และต้องแจ้งข้อมูล ความปลอดภั ย
เคมีภัณฑ์ และข้อมูลสมบัติทางเคมีของสารโซเดียมเบนโทไนท์
ให้หน่วยงานที่รับก้าจัด หรือเจ้าของพืนที่ทราบก่อนด้าเนินการ
ผลกระทบต่อจิตใจจะเกิดขึนในแง่ของความรู้สึก ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไม่สบายใจเมื่อพบเห็น เกิดความกังวลต่อการ เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย  จัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อชีแจง
ท้ า ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ แผนงานก่ อ สร้ าง วิ ธีก ารก่ อ สร้ า ง
จั ด การของโครงการ โดยความรุ น แรงของ จึงต้องติดตามความ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ
ผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ในระดับปานกลาง เหมาะสมของมาตรการ
(2)
อาจมีการปรับปรุง  จัดตังศู นย์ป ระสานงานโครงการฯ เพื่อประชาสั มพั นธ์การ
ด้าเนินการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
รวมทังการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
กับผลกระทบ
ต่างๆ พร้อมทังติดตังกล่องรับฟังความคิดเห็น หากมีข้อร้องเรียน
ต้องด้าเนินการแก้ไขโดยเร็ว

ประสานงานกับผู้น้าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และ
แก้ไขปัญหาให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ รวมถึงจัดตังศู นย์รับเรื่องร้องเรียน และ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน เพื่อติดตาม
เฝ้ า ระวั ง และรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นความเสี ย หาย และความ
เดือดร้อนร้าคาญที่เกิดขึนจากการด้าเนินโครงการ ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดย
ด้าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
หน้า 4-160

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ

กลุ่มเสี่ยง

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.1 อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง
- ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกาย  ประชาชนในรัศมี
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการรั บ -ส่ ง 500 เมตร
คนงานก่อสร้าง และการขนส่งท่อส่ง
ก๊ า ซฯ และเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการ
ก่อสร้างวางท่อ

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา
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จ้านวนรถที่ใช้ในการ
ขนส่งท่อฯ และเครื่องจักร
ที่ใช้ในการก่อสร้าง และ
รับ-ส่งคนงานก่อสร้าง
แผนงานด้านการคมนาคม
ขนส่ง
สถิติอุบัติเหตุ

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ในช่วงการก่อสร้างแม้ จะไม่ ได้ส่งผลกระทบ ในกรณี ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ อ าจท้ า ให้ เ กิ ด การ
ระดับสูง (9)
มาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
ต่อความคล่องตัวของการจราจรในพืนที่ แต่ บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ ดังนัน ความรุนแรง เป็นระดับที่เกิดผล  หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่
ในการขนส่งจะมีรถขนส่งขนาดใหญ่ และใช้ ของผลกระทบจะอยู่ในระดับสูง (3)
กระทบในวงกว้าง ต้องมี
ช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ 16.00-17.30 น. บนถนนที่มี
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่มาตรการป้องกันที่
การจราจรหนาแน่น หรือช่วงเทศกาลต่างๆ
กระเฉท) ที่มีขนาด 2 ช่องจราจร จึงเพิ่มโอกาส
เข้มงวด หรืออาจ

กรณีการวางท่อด้วยวิธีขุดเปิดในเส้นทางสายย่อย หรือการวาง
ในการเกิดอุบัติเหตุได้ จากสถิติผู้ป่ วยที่เข้า
ปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน
ท่ อตั ด ผ่ านทางเข้ า -ออกบ้ านเรื อ นชุ ม ชน ต้ องท้ าทางเบี่ ย ง
รั บรั กษาที่ รพ.สต.บ้ านกระเฉทเนื่ องจาก
เพื่อให้สามารถป้องกันได้
ชั่วคราว และ/หรือ วางแผ่นเหล็ก และจัดให้มีป้ายแสดงเขต
อุ บั ติ เหตุ จากการขนส่ งของ ระหว่ าง พ.ศ.
ก่อสร้าง และป้ายเตือนให้ชัดเจนตลอดระยะก่อสร้าง
2559-2563 พบว่า มีประมาณ 98-214 ครัง

จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อกันเขตพืนที่
ต่อปี ดังนัน โอกาสในการเกิดผลกระทบอยู่
ก่อสร้างออกจากเส้นทางจราจร และมีการติดตังป้ายเตือนใน
ในระดับสูง (3)
ต้ าแหน่ งที่ ผู้ ใช้ ถนนสามารถมองเห็ น ได้ ชัดเจน โดยมี ระยะ
การติดตังที่เหมาะสมอย่างน้อย 150 เมตรจากพืนที่ก่อสร้าง
และสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง

ขนย้ ายวั สดุ ที่ ไม่ ได้ ใช้ งานออกจากพื นที่ ที่ อาจกี ดขวางหรื อ
เป็ นอุ ปสรรคต่อการจราจร จั ดวางเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์
ที่จ้าเป็นต้องใช้งานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตพืนที่
ก่อสร้าง และจ้ากัดจ้านวนการขนย้ายท่อในแต่ละจุดให้พอดี
กับปริมาณงานที่สามารถปฏิบัติได้ในแต่ละวัน

กรณี ที่ จ้ าเป็ น ต้ องท้ างานในเวลากลางคื น หรื อ ในบริ เวณที่
มีทัศนวิสัยไม่เพียงพอ ต้องติดตังไฟสัญญาณกระพริบและไฟ
แสงสว่างเตือนที่เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา

จัดพืนที่จอดรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบโดยไม่ให้
อยู่ในต้าแหน่งที่กีดขวางการจราจร

กรณีที่จ้าเป็นต้องปิดกันช่องจราจรให้ใช้พืนที่ผิวจราจรให้น้อย
ที่สุด หรือจัดหาทางเบี่ยงการจราจรชั่วคราว และประสานงาน
กั บ หน่ วยงานในท้ อ งถิ่ น / สถานี ต้ ารวจ เพื่ อแจ้ งแผนการ
ก่อสร้าง และขอค้าแนะน้าและอ้านวยการจราจร

จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
พื นที่ ก่ อ สร้ า ง และ ทางเข้ า ออกของยานพาหนะในพื นที่
ก่อสร้าง รวมทั งจั ดให้ มี ธงสัญ ลั กษณ์ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพ
ในการอ้านวยการจราจร

อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ทุกชนิ ด ให้ ปฏิ บัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั งการ
ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถตามคู่มือการบ้ารุงรักษารถ
ทุกครังก่อนใช้งาน
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ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ

กลุ่มเสี่ยง

2.1 อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง (ต่อ)
- ผลกระทบต่ อ จิ ตใจ เกิ ด ขึ น  ประชาชนในรัศมี
เนื่องจากความวิตกกังวลต่ออุบัติเหตุ 500 เมตร
ที่ อ าจเกิ ด ขึ นจากการรั บ-ส่ งคนงาน
ก่ อสร้ าง และการขนส่ งท่ อส่ งก๊ าซฯ
และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

2.2 สิ่งแวดล้อมจากการทางานที่ทาให้เกิดการเจ็บป่วย
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย เกิด  คนงานก่อสร้าง
การเจ็บป่วยจากสภาวะแวดล้อมใน
การท้างานที่ไม่เหมาะสม หรือไม่
ปลอดภัย

- ผลกระทบต่อจิตใจ เกิดความ
เครียดที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในพืนที่ที่
มีสภาวะแวดล้อมในการท้างานที่ไม่
เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัย

2.3 อุบัติเหตุจากการทางาน
- ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกาย
การเกิดอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อม
ใน ก า ร ท้ า งา น ที่ ไม่ ป ล อ ด ภั ย
(Unsafe Condition) ลักษณะการ
ท้างานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts)
หรือไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้



คนงานก่อสร้าง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา
















คนงานก่อสร้าง
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โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

การขนส่ งในระยะก่ อสร้างจะท้ าให้ ปริ มาณ
จราจรบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึน จึงเพิ่มโอกาส
การเกิดอุบัติเหตุได้ ถึงแม้ว่าสภาพการจราจร
ในพืนที่จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่การขนส่งของ
โครงการฯ ในระยะก่อสร้างยังมีการปิดพืนที่
บางส่วน ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างเดินทางได้ ดังนัน โอกาสในการเกิด
ผลกระทบทางจิ ต ใจจะอยู่ ในระดั บ ปาน
กลาง (2)

ในกรณีที่เกิดความวิตกกังวลอาจก่อให้เกิดความ
เครียดสะสมที่ อาจส่งผลกระทบต่ อจิ ตใจและ
ร่างกายได้ ดังนัน ความรุนแรงของผลกระทบ
ทางด้านจิตใจจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)

หากในการก่อสร้างไม่มีการจัดสภาพแวดล้อม
ในการท้ างานให้ ถู กสุ ขอนามั ย และพื นที่
ท้างานไม่มีความสะอาด ไม่ปลอดภัยเพียงพอ
คนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานในพืนที่มีโอกาส
เสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยจากการท้างานได้
แต่โครงการจะมีการระบุในสัญ ญาจ้างให้
ผู้รับเหมา มีการจัดสภาพ แวดล้อมในการ
ท้ า งานให้ เหมาะสม ดั งนั นโอกาสในการ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายอยู่ในระดับ
ปานกลาง (2)
การปฎิบัติงานในพืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมใน
สถานะทางสุขภาพจิต
การท้ างานที่ ไม่เหมาะสม ไม่ มี ความสะอาด
ของคนงานก่อสร้าง
การจัดการด้านอาชีวอนามัย ไม่ปลอดภัยอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
จิตใจได้ แต่โครงการจะมีการระบุในสัญญา
และความปลอดภัย
จ้างให้ผู้รับเหมามีการจัดสภาพแวดล้อมใน
การท้ า งานให้ เหมาะสม ดั งนั นโอกาสใน
การเกิดผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ในระดับ
ปานกลาง (2)

การท้างานในสภาพแวดล้อมในการท้างานที่ไม่
ถูกสุขอนามัย และพืนที่ท้างานไม่มีความสะอาด
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย รวมทังการเข้า
ปฏิบัติงานในพืนที่ที่มีสภาวะแวดล้อมในการ
ท้ า งานที่ ไ ม่ เหมาะสม/ไม่ ป ลอดภั ย หรื อ มี
อุ ป กรณ์ PPE ไม่ เพี ย งพออาจส่ งผลกระทบ
จากการท้ างานได้ ดั งนั น ความรุ น แรงของ
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกายอยู่ ในระดั บ ปาน
กลาง (2)

สถานะทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร
แผนงานด้านการคมนาคม
ขนส่ง
แผนงานด้านการประชา
สัมพันธ์และการมีส่วนร่วมฯ

สถานะทางสุขภาพกาย
ของคนงานก่อสร้าง
การจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

สถานะทางสุขภาพกาย
ของคนงานก่อสร้าง
สถิติการเกิดอุบัตเิ หตุจาก
การท้างาน
มาตรการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

หากด้ าเนิ นการก่ อสร้ างโดยไม่ ได้ มี การจั ด
สภาพแวดล้ อ มในการท้ า งานให้ มี ค วาม
ปลอดภัย และไม่ค้านึงถึงความปลอดภัยและ
การใช้ อุ ปกรณ์ ป้ องกั นที่ เหมาะสม คนงาน
ก่อสร้างที่ปฏิบัติงานในพืนที่ก่อสร้างมีโอกาส
เสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ในการท้ า งานได้
ดั ง นั น โอกาสในการเกิ ด ผลกระทบต่ อ
สุขภาพกายอยู่ในระดับปานกลาง (2)

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านบริเวณพืนที่ก่อสร้างโครงการ
ป่วยจึงต้องติดตามความ
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนก่อสร้าง โดยจัดท้าเป็น
เหมาะสมของมาตรการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตังบริเวณช่วงถนนที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
อาจมีการปรับปรุง
วางผ่าน เพื่อให้ผ้สู ัญจรใช้ความระมัดระวังเมื่อสัญจรผ่านหรือ
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
เลือกใช้เส้นทางอืน่
กับผลกระทบ

ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา  รักษาสภาพแวดล้อมในพืนที่เก็บกองวัสดุ โดยจัดเก็บและกอง
ป่วยจึงต้องติดตามความ
วัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทังเก็บกองเศษวัสดุต่างๆ
เหมาะสมของมาตรการ
เท่าที่จ้าเป็น
อาจมีการปรับปรุง  การใช้พืนที่ส้านักงานชั่วคราว พืนที่เก็บท่อ/วัสดุอุปกรณ์ของ
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
โครงการฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
กับผลกระทบ
ในพืนที่นันๆ ก่อนเข้าใช้พืนที่ และปฏิบั ติตามกฎระเบียบที่
ก้าหนด รวมทัง จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล
สิ่ งแวดล้ อ มอย่ างเพี ย งพอและถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
สิ่งแวดล้อม
ความรุนแรงของผลกระทบต่อจิตใจในกรณี ระดับปานกลาง (4)  รักษาสภาพแวดล้อมในพืนที่เก็บกองวัสดุ โดยจัดเก็บและกอง
วัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทังเก็บกองเศษวัสดุต่างๆ
ที่ต้องปฏิบัติงานในพืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมใน เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา
เท่าที่จ้าเป็น
การท้ า งานที่ ไ ม่ เ หมาะสมจะอยู่ ใ นระดั บ ป่วยจึงต้องติดตามความ
ปานกลาง (2)
เหมาะสมของมาตรการ
อาจมีการปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลกระทบ
การท้างานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค้านึงถึงความ
ระดับสูง (6)
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น
ปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เป็นระดับที่เกิดผล  จัดท้าข้อก้าหนดหรือแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาชีว
หรื อไม่ ถู กต้ องตามหลั กการยศาสตร์ อาจก่ อ กระทบในวงกว้าง ต้องมี
อนามัยและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย และเพิ่มความอันตราย มาตรการป้องกันที่  จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ โดยความรุนแรงของ
เข้มงวด หรืออาจ
และเสริมสร้างจิตส้านึกแห่งความปลอดภัย รวมทังกฎระเบียบ
ผลกระทบต่ อสุขภาพกายจะอยู่ในระดับ สู ง ปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน
ต่างๆ ให้แก่คนงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
(3)
เพื่อให้สามารถป้องกันได้
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
- ผลกระทบต่อจิตใจ เกิดขึน
เนื่ อ งจากความ เครี ย ดที่ ต้ อ งเข้ า
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมในการ
ท้ า งาน ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย (Unsafe
Condition) หรือการไม่มีความรู้ใน
วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องที่อาจท้า
ให้ เ กิ ด การกระท้ า ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย
(Unsafe Acts) รวมทังการท้างานที่
ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์

กลุ่มเสี่ยง


คนงานก่อสร้าง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา




สถานะทางสุ ข ภาพจิ ต
ของคนงานก่อสร้าง
มาตรการด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย

โอกาสในการเกิดผลกระทบ
ในการปฏิ บั ติงานหากผู้รับ เหมาจัดสภาพ
แวดล้ อ มในการท้ างานไม่ เหมาะสม อาจ
ก่อให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลได้ โดย
โอกาสในการเกิดผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่
ในระดับปานกลาง (2)

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ
ในกรณี ที่ เกิด ความวิ ต กกั งวลอาจก่อ ให้ เกิ ด ระดับปานกลาง (4)
ความเครีย ดที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อ จิ ต ใจได้ เป็นระดับที่เพิ่มอัตรา
ดังนัน ความรุนแรงของผลกระทบต่อจิตใจจะ ป่วยจึงต้องติดตามความ
อยู่ในระดับปานกลาง (2)
เหมาะสมของมาตรการ
อาจมีการปรับปรุง
เพิ่มเติม
ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ








3. การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างถิ่น
- ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกาย
อาจเกิดปัญหายาเสพติด การทะเลาะ
วิ ว าท การลั ก ขโมย หรื อ เกิ ด โรค
อุ บั ติ ใหม่ การเกิ ด โรคติ ด ต่ อ โรค
ระบาด จากการเข้ามาของแรงงาน
ที่มาจากต่างถิ่น

- ผลกระทบต่ อ จิ ต ใจ เกิ ด ขึ น
เนื่องจากความวิตกกังวลต่อการเข้า
มาของแรงงานต่างถิ่น การเพิ่มขึน
ยาเสพติด การเกิดการทะเลาะวิวาท
การลักขโมย หรือการเกิดโรคอุบัติ
ใหม่ในพืนที่ และโรคระบาด เป็นต้น



ประชาชนในรัศมี
500 เมตร จากกึ่ง
กลางท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ









ประชาชนในรัศมี
500 เมตร จากกึ่ง
กลางท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ
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จ้านวนคนงานก่อสร้างที่
เป็นแรงงานต่างถิ่น
มาตรการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
มาตรการด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

จ้านวนคนงานก่อสร้างที่
เป็นแรงงานต่างถิ่น
มาตรการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
มาตรการด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

คนงานก่อสร้างที่เป็นแรงงานต่างถิ่นอาจมี
ปัญหาการเจ็บป่วย และการใช้สารเสพติด
รวมทังการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นอาจมี
ผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดี มีการลักขโมย หรือการ
ทะเลาะวิวาท ในกรณีที่แรงงานที่ย้ายถิ่นมา
อาจน้ ามาซึ่งโรคติดต่ อ/การอุ บัติใหม่ของ
โรค รวมทังการระบาดของโรคในพืนที่ ได้
เช่น โรคโควิด 19 ดังนัน โอกาสในการเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพกายจะอยู่ในระดับสูง
(3)
การเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นในพืนที่อาจ
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลเรื่อง
การเพิ่ ม ขึ นยาเสพติ ด ในพื นที่ โรคติ ด ต่ อ
การเกิดโรคระบาด เช่น โรคโควิด 19 และ
มีโอกาสเกิด ผลกระทบความปลอดภั ยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่
ใกล้กับพืนที่ก่อสร้าง ดังนัน โอกาสในการ
เกิดผลกระทบทางจิตใจจะอยู่ในระดับสูง
(3)

จัด เตรี ยมอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ว นบุ ค คลตาม
ความจ้าเป็นของลักษณะงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง
และเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ งาน รวมทั งควบคุ ม ดู แ ลให้
ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และเครื่ อ งยนต์ ให้ อ ยู่ ใ น
สภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และหากพบว่าอุปกรณ์
ช้ารุดให้ด้าเนินการซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดี ก่อนน้ามาใช้งาน
เมื่อมีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึนจากการท้างาน ต้อง
รายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบโดยทันที และจัดท้ารายงาน
บันทึกกรณีเกิดอุบัติเหตุที่อธิบายถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข และ
ผลเสียหายที่เกิดขึน
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความ
ปลอดภั ย ส่ วนบุ ค คลส้าหรับ งานเชื่ อม เช่ น หน้ ากากเชื่ อ ม
และแว่นตาลดแสง เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

ในกรณี ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการทะเลาะ
ระดับสูง (9)
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิ ว าท การลั ก ขโมย หรื อ เกิ ด โรคอุ บั ติ ใ หม่ เป็นระดับที่เกิดผล  ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้
การเกิ ด โรคติ ด ต่ อ และโรคระบาด เช่ น กระทบในวงกว้าง ต้องมี
ก่อความเดือดร้อน ร้าคาญ และความไม่ปลอดภัยต่อพืนที่
โรคโควิด 19 ความรุนแรงของผลกระทบต่อ มาตรการป้องกันที่
ใกล้เคียง
สุขภาพกายจะอยู่ในระดับสูง (3)
เข้มงวด หรืออาจ

ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อตามฤดูกาลกับคนงาน
ปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน
อย่ างสม่้ า เสมอ และดู แ ลสภาพแวดล้ อ มและรัก ษาความ
เพื่อให้สามารถป้องกันได้
สะอาดพืนที่ปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์
ที่เป็นพาหะน้าโรค

ก้ากับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจวัดแก่
พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 และประกาศกรมสวัสดิการ
ผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดขึนจะอยู่ในรูป
ระดับสูง (9)
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก้าหนดแบบสมุดสุขภาพประจ้าตัว
ของความเครียด และความวิตกกังวลต่อการ เป็นระดับที่เกิดผล
ของลูกจ้างที่ท้างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการ
เข้ามาของคนงานก่อสร้างที่เป็นแรงงานต่าง กระทบในวงกว้าง ต้องมี
ตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย
ถิ่ น ซึ่ งพื นที่ ก่ อ สร้ า งอยู่ ใกล้ บ้ า นเรื อ นมาก มาตรการป้องกันที่
การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551
และอาจเกิดปัญหาต่างๆ ในพืนที่ซึ่งจะกระทบ
เข้มงวด หรืออาจ
ต่อจิตใจประชาชนได้ ดังนัน ความรุนแรงของ ปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ผลกระทบทางจิตใจจะอยู่ในระดับสูง (3)
เพื่อให้สามารถป้องกันได้  ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พืนที่ จัดอบรมและให้ความรู้ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุ
ให้ เกิ ด การสาเหตุ ให้ เกิ ด การแพร่ ก ระจายของโรคติ ด ต่ อ ที่
ส้าคัญแก่คนงานและประชาชนโดยรอบพืนที่โครงการ

จัดท้าบัญชีรายชื่อคนงานก่อสร้าง แจ้งจ้านวนและโรคประจ้าตัว
ของคนงานก่ อ สร้า งแก่ ส ถานบริก ารสาธารณสุ ข ในพื นที่ ที่
รับผิดชอบทราบก่อนเข้าปฏิบัติงาน
หน้า 4-163

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ

กลุ่มเสี่ยง

3. การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างถิ่น
(ต่อ)
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ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ก้ากับ และดูแ ลให้ บ ริษัท รับ เหมาปฏิบั ติ ตามข้ อตกลงอย่ าง
เคร่งครัด เช่น การสุ่มตรวจสิ่งเสพติด เป็นต้น

จัด ให้ มี ระบบสุ ข าภิ บ าลและอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ มในบริเวณ
พืนที่ก่อสร้างโครงการที่เหมาะสม
การป้องกันและควบคุมโรคระบาด เช่น โรคโควิด 19

การควบคุ มการเดิ นทางของคนงานก่ อสร้ างเข้ าสู่ พื นที่ โดย
ผู้ รั บเหมาต้ องประสานงานกั บหน่ วยงานด้ านสาธารณสุ ขที่
รับผิดชอบต้นทางและปลายทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

มีก ารตรวจสอบโควิด 19 ในคนงานและพนั กงานก่อนเข้ า
ปฏิบัติงานในพืนที่

ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพืนที่ หรือ
จัดหาสื่อความรู้ และข่าวสาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด

ให้ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน จัดให้มี safety talk กับคนงาน
เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดช่วงก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน

จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการระบาดให้คนงานก่อสร้างอย่าง
เพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ เป็นต้น

จัดให้มีการคัดกรองเบืองต้นเป็นระยะ หากพบผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยงต่อการระบาดให้ หยุดปฏิบัติงาน และพาไปพบแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขในพืนที่ทันที

วางแผนการปฏิบัติงานและท้าความเข้าใจกับคนงานก่อสร้าง
กรณี ยืน ยั น ว่าพบผู้ ป่ วย เช่ น การโยกย้ ายคนงานที่ ไม่ ป่ ว ย
การจ้ากัดการเดินทางเข้าออก การปิดพืนที่บ้านพักคนงาน
เพื่อใช้เป็นพืนที่ในการควบคุมโรคระบาด และประสานงาน
กับหน่วยงานสาธารณสุขในพืนที่ทันที
มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

จัด ให้ มี ระบบรับ เรื่อ งร้อ งเรีย นปั ญ หา ความเสี ย หาย และ
ความเดือดร้อนร้าคาญที่อาจเกิดขึนจากการด้าเนินงานของ
โครงการฯ ที่มีระยะเวลาในการแก้ไขอย่างชัดเจน พร้อมทังมี
การจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับ สาเหตุของข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญ หา โดย
ต้องท้าการสรุปผลการด้าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นราย
เดื อน หากพบข้อ ร้อ งเรียนที่ มีส าเหตุมาจากโครงการฯ ให้
ด้ า เนิ น การแก้ ไ ขโดยเร็ ว ที่ สุ ด พร้ อ มบั น ทึ ก ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
สาเหตุ การแก้ไขปัญหา และแจ้งผลการแก้ไขผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น แจ้งโดยตรงกับ ผู้ร้องเรียน ติดประกาศที่
หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ท้ า หนั งสื อ แจ้ งหน่ ว ยงานปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น แจ้งผ่านการประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น
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ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

3. การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างถิ่น
(ต่อ)

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ




4. ระบบบริการสาธารณสุข
- ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกาย
เกิ ด ขึ นเนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ นของ
คนงานก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเพียงพอของระบบบริการ
สาธารณสุขในพืนที่



ประชาชนในรัศมี
500 เมตร จากกึ่ง
กลางท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ






- ผลกระทบต่ อ จิ ต ใจเกิ ด ขึ น
เนื่องจากความเครียด วิตกกังวลจาก
การร่ วมใช้ ระบบบริ การสาธารณสุ ข
กับคนภายนอกพืนที่



ประชาชนในรัศ มี
500 เมตร จากกึ่ง
กลางท่ อส่ งก๊าซฯ
ของโครงการฯ
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ความเพียงพอของบุคลากร
อุ ป กรณ์ รวมถึ ง ความ
สามารถในการรองรั บ
ผู้ป่วยของหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพืนที่
มาตรการด้านสาธารณสุข
มาตรการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ผู้ รั บ เหมาจะจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ในการปฐม
พยาบาลเบื องต้ น ในพื นที่ ก่ อ สร้า ง แต่ ใน
กรณี ที่ เกิด อุ บั ติเหตุ ห รือการเจ็ บ ป่ วยที่ ไม่
สามารถใช้อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ได้จะมีการ
ส่งตัวไปยังหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข
ในพื นที่ ซึ่ งคนงานก่ อ สร้ า งหากไม่ มี ก าร
โอนย้ า ยสิ ท ธิ ก ารรั ก ษามาในพื นที่ ก็ อ าจ
ก่อให้เกิดปัญหากับสถานบริการสาธารสุข
ได้จากประชากรแฝงที่เพิ่มขึนเกิดปัญหาใน
เรื่องความเพียงพอของการให้บริการด้าน
สาธารณสุ ข ดั งนั น โอกาสในการเกิ ด ผล
กระทบต่อสุขภาพกายจะอยู่ในระดับปาน
กลาง (2)

ความเพียงพอของบุคคลากร
อุ ป กรณ์ รวมถึ ง ความ
สามารถในการรองรั บ
ผู้ป่วยของหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพืนที่
มาตรการด้านสาธารณสุข
มาตรการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

เมื่ อ มี จ้ า นวนผู้ เข้ า รั ก ษาในสถานบริ ก าร
สาธารณสุขเพิ่ มมากขึน จึงอาจเพิ่ม ระยะ
เวลาการให้ บ ริก ารส่ งผลกระทบต่ อ จิต ใจ
ของประชาชนได้ ดั ง นั น โอกาสในการ
เกิดผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ในระดับปาน
กลาง (2)

การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุของคนงานก่อสร้าง
ที่ต้องมีการใช้ระบบสาธารณสุขในพืนที่อาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเพี ย งพอและความ
สะดวกในการเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุข
ของประชาชน โดยในพืนที่มีปัญ หาการขาด
แคลนบุ ค ลากรด้ านสาธารณสุ ข โดยเฉพาะ
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า น
อาชีวอนามัย ซึ่งการเข้ามาของคนงานก่อสร้าง
จะเพิ่ ม ภาระให้ กั บ เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข ใน
พืนที่ได้ในกรณีเกิดเหตุที่ต้องใช้บริการระบบ
บริการสาธารณสุข ท้ าให้ ป ระชาชนในพื นที่
ต้องใช้เวลานานในการรอเข้ารับบริการอย่างไร
ก็ตามโครงการมีคนงานเพียง 80 คน และมี
มาตรการในการดูแลคนงานเบืองต้น ดังนั น
ความรุ น แรงของผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกาย
ของประชาชนจะอยู่ในระดับปานกลาง (2)
ผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดขึนจะอยู่ในรูป
ของความเครี ย ดและความกั งวลต่ อ ความ
เพียงพอด้านสาธารณสุข ซึ่งความวิตกกังวล
ต้านการให้บริการสาธารณสุขในพืนที่ และมี
ประชากรแฝงเข้ามาท้าให้ประชาชนในพืนที่
ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข
ในพืนที่ ดังนัน ความรุนแรงของผลกระทบต่อ
จิ ต ใจของประชาชนในพื นที่ จ ะอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง (2)

กรณี เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง
ในขณะที่มีการก่อสร้างต้องเข้าช่วยเหลือ เยียวยา และแก้ไข
ความเสียหายที่เกิดขึนทันที รวมทังรายงานสาเหตุ ผลของ
ความเสี ย หาย และแนวทางการแก้ ไขเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด
ปัญหาซ้า
ควบคุมดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดมิให้
ก่อความเดือดร้อนร้าคาญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชุมชนที่
อยู่ใกล้เคียง

ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็นระดับทีเ่ พิ่มอัตราป่วย  จัดเตรียมชุ ดปฐมพยาบาลเบื องต้นไว้ในพื นที่ ก่ อสร้าง และ
จึงต้องติดตามความ
พื นที่ ส้ านั ก งานชั่ วคราว รวมทั งจั ด ให้ มี ย านพาหนะพร้ อ ม
เหมาะสมของมาตรการ
ส้าหรับการน้ าผู้ ป่ วยหรือผู้ ประสบอุ บั ติ เหตุ ส่ งโรงพยาบาล
อาจมีการปรับปรุง
ใกล้เคียงทันที
เพิ่มเติม

ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อตามฤดูกาลกั บคนงาน
อย่างสม่้าเสมอ และดูแลสภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาด
พืนที่ปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็น
พาหะน้าโรค

ก้ากับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจวัดแก่
พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 และประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก้าหนดแบบสมุดสุขภาพประจ้าตัว
ของลูกจ้างที่ท้างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการ
ตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย
การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551
ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
เป็นระดับที่เพิ่มอัตราป่วย  จัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณพืนที่
ก่อสร้างโครงการที่เหมาะสม
จึงต้องติดตามความ
เหมาะสมของมาตรการ การป้องกันและควบคุมโรคระบาด เช่น โรคโควิด 19
อาจมีการปรับปรุง  มีก ารตรวจสอบโควิด 19 ในคนงานและพนั กงานก่ อนเข้ า
ปฏิบัติงานในพืนที่
เพิ่มเติม

ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบคุ ม การระบาดของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ให้ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน จัดให้มี safety talk กับคนงาน
เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดช่วงก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน

จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการระบาดให้คนงานก่อสร้างอย่าง
เพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ เป็นต้น
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ตารางที่ 4.5-11
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะก่อสร้าง (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ

กลุ่มเสี่ยง

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

การจ้างงาน
งบประมาณด้าน CSR
มาตรการด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

เมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาโครงการจะเกิ ด การจ้ า ง
งานในพืนที่ ทังโดยตรงและธุรกิจเกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้าง รวมทังมีงบประมาณด้าน
CSR ในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของชุ ม ชน
เพิ่ ม มากขึ น ดั งนั น จะเกิ ด ผลกระทบเชิ ง
บวกต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพืนที่
โดยโอกาสในการเกิ ด ผลกระทบจะอยู่ ใน
ระดับปานกลาง (2)

ในระยะก่ อ สร้ า งจะมี ก ารจ้ า งคนงานสู งสุ ด ระดับปานกลาง (4) มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
80 คน ท้ า ให้ เกิ ด การหมุ น เวี ย นของระบบ
(เชิงบวก)

พิจารณาว่าจ้างคนงานหรือพนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานใน
เศรษฐกิ จ สู ง สุ ด 670,000 บาทต่ อ เดื อ น เป็นระดับที่เกิดผล
พืนทีโ่ ครงการจากประชาชนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
(ค่ า จ้ า งขั นต่้ าของจั งหวั ด ระยอง 335 บาท กระทบ(ด้านบวก) หากมี
กับต้าแหน่งงานเป็นอันดับแรก
ต่อ วัน การท้ างาน 25 วัน ต่ อ เดือ น) และงบ มาตรการส่งเสริม

สนั บ สนุ น การด้ าเนิ น กิ จกรรมของชุ ม ชนหรือ หน่ วยงานใน
ประมาณสนั บ สนุ น CSR จากโครงการด้ ว ย
เพิ่มเติม จะเกิด
พื นที่ ตามความเหมาะสม เช่ น การสนั บ สนุ น กิ จกรรมตาม
โดยจะส่ งผลกระทบเชิ งบวกจะอยู่ ในระดั บ
ประโยชน์มาก
เทศกาลประเพณี วันส้าคัญ ของชุม ชน สนับ สนุน การศึก ษา
ปานกลาง (2)
ด้ า นเศรษฐกิ จ และอาชี พ สิ่ งแวดล้ อ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สาธารณประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น

จ้านวนคนงานก่อสร้างที่
เป็นแรงงานต่างถิ่น
มาตรการด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

เมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาโครงการจะมี โ อกาสที่
คนงานต่างถิ่นจะเข้ามาท้างานเป็นคนงาน
โดยประชาชนในพืนที่มีโอกาสจะวิตกกังวล
ถึ งการแย่ งใช้ ท รั พ ยากรในพื นที่ มี ก ารใช้
สารเสพติด การลักขโมย การแย่งใช้ระบบ
บริการสาธารณสุขในพื่นที่ และอาจกระทบ
ต่อวิถีชีวิตชุม ชน จึงเป็ นต้ นเหตุ ก่อให้ เกิ ด
ความกั งวลได้ โดยโอกาสในการเกิ ด ผล
กระทบต่ อ สภาพจิ ต ใจของประชาชนใน
พืนที่จะอยู่ในระดับปานกลาง (2)

ผลกระทบต่อจิตใจจะอยู่ในรูปของความวิตก
ระดับสูง (6)
มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
กังวลต่อการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น และ เป็นระดับที่เกิดผล  จัด ให้ มี ระบบรั บ เรื่อ งร้อ งเรีย นปั ญ หา ความเสี ย หาย และ
หากไม่มีมาตรการและการควบคุมที่ดี คนงาน กระทบในวงกว้าง ต้องมี
ความเดือดร้อนร้าคาญที่อาจเกิดขึนจากการด้าเนินงานของ
ต่างถิ่นอาจมีการทะเลาะเบาะแว้ง หรือการใช้ มาตรการป้องกันที่
โครงการฯ ที่มีระยะเวลาในการแก้ไขอย่างชัดเจน พร้อมทัง
สารเสพติดได้ รวมทังการมีปัญหากับประชาชน
เข้มงวด หรืออาจ
มีการจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูล
ที่อยู่ใกล้พืนที่ก่อสร้าง จากการปิดพืนที่เพื่ อ ปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน
เกี่ยวกับสาเหตุของข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหา โดยต้อง
ด้าเนินการก่อสร้าง ดังนัน ความรุนแรงของ เพื่อให้สามารถป้องกันได้
ท้าการสรุปผลการด้าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน
ผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนในพืนที่จะ
หากพบข้อร้องเรียนที่มีสาเหตุมาจากโครงการฯ ให้ด้าเนินการ
อยู่ในระดับปานกลาง (2)
แก้ไขโดยเร็วที่สุด พร้อมบันทึกข้อร้องเรียน สาเหตุ การแก้ไข
ปัญหา และแจ้งผลการแก้ไขผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น
แจ้งโดยตรงกับผู้ร้องเรียน ติดประกาศที่หน่วยงานท้องถิ่น ท้า
หนั งสื อ แจ้ งหน่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ งผ่ า นการ
ประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น

กรณี เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง
ในขณะที่มีการก่อสร้างต้องเข้าช่วยเหลือ เยียวยา และแก้ไข
ความเสียหายที่เกิดขึนทันที รวมทังรายงานสาเหตุ ผลของ
ความเสี ย หาย และแนวทางการแก้ ไขเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด
ปัญหาซ้า

ควบคุมดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดมิให้
ก่อความเดือดร้อนร้าคาญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชุมชน
ที่อยู่ใกล้เคียง

พิจารณาว่าจ้างคนงานหรือพนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานใน
พืนที่โครงการจากประชาชนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับต้าแหน่งงานเป็นอันดับแรก

5. เศรษฐกิจ-สังคม
5.1 การจ้างงานและการสนับสนุนงบประมาณ

- ผลกระทบต่ อ จิ ตใจ เกิ ด ขึ น
เนื่ อ งจากการสร้ า งรายได้ แ ละ
การคืนประโยชน์ให้กับชุมชนในรูป
ของงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนต่างๆ

5.2 ปัญหาสังคม
- ผลกระทบต่ อ จิ ตใจ เกิ ด ขึ น
ความวิ ต กกั ง วลเรื่ อ งยาเสพติ ด
การทะเลาะวิวาท การแย่งทรัพยากร
สาธารณสุ ข วิ ธี ชี วิ ตชุ มชนที่ เปลี่ ยน
แปลงไป





ประชาชนในรัศมี
500 เมตร จากกึ่ง
กลางท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ



ประชาชนในรัศมี
500 เมตร จากกึ่ง
กลางท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-12
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะดาเนินการ
ประเด็นผลกระทบ

กลุ่มเสี่ยง

1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.1 การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติและเกิดการติดไฟ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย ใน  ประชาชนในรัศมี
กรณีที่เกิดการรั่วไหลของก๊าซฯ อาจ 500 เมตร จากกึ่ง
เกิ ด การติ ด ไฟที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กลางท่อส่งก๊าซฯ
ประชาชนในรัศ มี 500 เมตร จาก ของโครงการฯ
กึ่งกลางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ได้

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุการ
รั่วไหลของก๊าซฯ และเกิด
การติดไฟ
องค์ประกอบของก๊าซ
ธรรมชาติที่มีผลต่อสุขภาพ
มาตรการด้านอาชีวอนามั ย
และความปลอดภัย
มาตรการด้านเศรษฐกิจสังคมฯ

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

การขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อที่มีการ
ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากล
โดยมีระบบวาล์วควบคุมที่สถานีควบคุมก๊าซ
ที่ 4.1 เพื่ อ ตั ด แยกจากระบบท่ อ ประธาน
ของ ปตท. และที่สถานีควบคุมความดันและ
วั ด ปริ ม าตรก๊ า ซที่ โรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน
เพื่ อ ปิ ด กั นการจ่ า ยก๊ า ซฯ ในกรณี ที่ มี ก าร
ซ่อมบ้ ารุง หรือกรณี เกิดเหตุฉุก เฉิ น โดยมี
ระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) จากศูน ย์
ปฏิบัติการชลบุรี ของ ปตท. นอกจากนี ยังมี
การซ่ อ มบ้ า รุ ง ระบบท่ อ เป็ น ประจ้ า ตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทังนี ได้มีการประเมิน
โด ย ใช้ แ บ บ จ้ าล อ งท างค ณิ ต ศ าส ต ร์
(BREEZE Incidents Analyst) พ บ ว่ า
กรณีเกิดการรั่วของท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 8 นิว
มีโอกาสเกิดรูรั่วขนาด 1 นิวมากที่สุด โดยมี
โอกาสเกิ ด เท่ า กั บ 2.00 x 10 -5 ครั งต่ อ ปี
ส้ า ห รั บ กรณี ท่ อ แตกหั ก มี โ อกาสเกิ ด
เหตุ ก ารณ์ เท่ า กั บ 6.00 x 10-7 ครั งต่ อ ปี
อย่ า งไรก็ ต าม จากข้ อ มู ล สาเหตุ ข องการ
รั่วไหลของท่ อส่งก๊าซธรรมชาติข อง ปตท.
ตังแต่ พ.ศ.2524-2563 (40 ปี) พบว่า เคย
เกิดเหตุการรั่วไหลทังหมด 13 ครังโดย ครัง
ที่ 13 (ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
บริ เวณจั งหวั ด สมุ ท รปราการ) เพี ย งครั ง
เดี ย วที่ มี ผู้ บ าดเจ็ บ จ้ า นวน 66 ราย และ
เสี ย ชีวิต 3 ราย และเกิ ด ในพื นที่ ภ ายนอก
โรงงาน ดังนัน โอกาสในการเกิ ดผลกระทบ
ต่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

ระดับของผลกระทบ
ทางสุขภาพ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ในกรณีเกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซธรรชาติ
ระดับสูง (6)
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จะมี ค วามสู ญ เสี ย ต่ อ ทรัพ ย์ สิ น การบาดเจ็ บ เป็นระดับที่เกิดผล  ส้ารวจพืนที่วางท่อส่งก๊าซฯ เป็นประจ้าปีละ 4 ครัง เพื่อให้เป็นไป
และการเสี ย ชี วิ ต ซึ่ ง มี เ หตุ ก ารที่ เ กิ ด ความ กระทบในวงกว้าง ต้องมี
ตามมาตรฐาน ASME B 31.8 โดยการส้ารวจกิจกรรมต่างๆ ใน
เสียหายดังกล่าวแล้ว ดังนัน ความรุนแรงของ มาตรการป้องกันที่
แนวท่อที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น การก่อสร้างเหนือแนว
ผลกระทบจะอยู่ในระดับสูง (3)
เข้มงวด หรืออาจ
ท่อ การตอกเสาเข็ม การขุดดิน การท้าการเกษตร เป็นต้น
ปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน  ด้าเนินการส้ารวจบ้ารุงรักษาป้ายเตือน เป็นประจ้าปีละ 4 ครัง
เพื่อให้สามารถป้องกันได้
เพื่ อให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน ASME B 31.8 โดยด้ าเนิ น การ
พร้อมกับการส้ารวจพืนที่วางท่อส่งก๊าซฯ ด้วยการเดินเท้าและ
ทางรถยนต์ โดยตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนย้ายป้ายเตือน มีการ
หักช้ารุด หรือข้อความบนป้ายเตือนลบเลือนหรือไม่ เป็นต้น

ส้ารวจรอยรั่วของท่อส่งก๊าซฯ เป็นประจ้าปีละ 1 ครัง เพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน ASME B 31.8 ส้ ารวจด้ วยการเดิ นเท้ า
โดยใช้การสังเกตสภาพแวดล้อมตามแนวท่อที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปใช้ร่วมกับเครื่องมือตรวจวัดก๊าซฯ

จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบน้าดับเพลิง
และอุ ปกรณ์ ระงับ เหตุ อั คคี ภั ย ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย หรือสมาคมป้ องกันอั คคีภั ยแห่ งชาติ ของสหรั ฐ
อเมริกา (NFPA)

จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน เพื่อควบคุม
สถานการณ์ในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของระบบท่อ

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี เกิดการรั่วไหลของระบบท่อและเกิด
การลุกไหม้ในพืนที่ระบบท่อฯ โดยมีความถี่ในการฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง

ประชาสั ม พั น ธ์ ขอความร่ ว มมื อ กั บ หน่ วยงาน ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงระบบท่อ ให้ช่วยสอดส่องดูแลมิให้
ผู้ใดมาท้ากิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบท่อ

ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของพืนที่ที่ระบบท่อพาดผ่าน
และหน่ วยงานรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลระบบสาธารณู ป โภคบริ เวณ
ใกล้ เคี ย งแนววางท่ อ ฯ ของโครงการฯ ให้ แ จ้ งกิ จ กรรมใดๆ
ที่จะด้าเนินการในขอบเขตระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของก๊าซฯ
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ควบคุม
เพลิงที่ติดตังไว้ที่สถานีควบคุมก๊าซ และสถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาตรก๊าซของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครังที่ 1)
อย่างสม่้าเสมอ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5-12
ระดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญจากการดาเนินโครงการใน ระยะดาเนินการ (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
- ผลกระทบต่ อ จิ ต ใจ เกิ ด ขึ น
ความวิตกกังวลเรื่องการรั่วไหลของ
ท่อส่งก๊าซธรรชาติ และมีผลกระทบ
ต่อชีวิต และทรัพย์สิน

กลุ่มเสี่ยง


ประชาชนในรัศมี
500 เมตร จากกึ่ง
กลางท่อส่งก๊าซฯ
ของโครงการฯ
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ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา

มาตรการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
มาตรการด้านเศรษฐกิจสังคม

จากข้อมูลสาเหตุของการรั่วไหลของท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ตังแต่ พ.ศ.25242563 (40 ปี) พบว่า เคยเกิดเหตุการรั่วไหล
ทังหมด 13 ครัง โดยครังล่าสุดเกิดขึนในปี
พ.ศ.2563 ผู้ที่ท้างานและประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงจึงเกิดความวิตกกังวลได้ เนื่องจาก
เคยมี เหตุ ก ารณ์ ที่ ท้ า ให้ เกิ ด บาดเจ็ บ และ
สูญเสียชีวิต ดังนันโอกาสในการเกิดผลกระทบ
ต่อจิตใจจะอยู่ในระดับสูง (3)

เนื่องจากเมื่อวางท่อส่งก๊าซฯ แล้ว โครงการฯ
จะโอนให้ ปตท. และใช้ม าตรฐานในการดูแ ล
รั ก ษาท่ อ ส่ ง ก๊ ษ ซฯ ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานสากล
อย่างไรก็ตามในระยะแรก ความวิตกกังวลเรื่อง
การระเบิดของท่อส่งก๊ษซฯ ธรรมชาติจะยังเป็น
เรื่องที่ผู้คนยังกังวลมาก เนื่องจากมีการระเบิด
ไปไม่ นาน และจะเกิด ความเครียด วิต กกังวล
มากกว่ า ปกติ ซึ่ งโครงการมี ม าตรการในการ
ประชาสัม พั น ธ์ การจัด การเมื่อ มี ข้ อร้อ งเรีย น
รวมทังการประกันภัย ในกรณี เกิดเหตุฉุกฌฉิน
จึงสามารถลดความวิตกกังวลลงได้ ดังนัน ความ
รุนแรงของผลกระทบต่อจิตใจของพนักงานและ
ประชาชนในพืนที่จะอยู่ในระดับปานกลาง (2)





ระดับของผลกระทบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางสุขภาพ
ระดับสูง (6)
มาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม
เป็นระดับที่เกิดผล  จัดให้มี ระบบรับ เรื่อ งร้องเรียนความเสีย หายและความเดือ ด
กระทบในวงกว้าง ต้องมี
ร้อนร้าคาญที่อาจเกิดขึนจากการด้าเนินโครงการฯ โดยมีช่อง
มาตรการป้องกันที่
ทางการรับเรื่องร้องเรียน ขันตอนการด้าเนินการ ระยะเวลา
เข้มงวด หรืออาจ
การด้าเนินการแก้ไขในแต่ละขันตอน และการแจ้งกลับผู้ร้องที่
ปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน
ชัดเจน โดยจัดท้าเป็นรูปผังแสดงขันตอนการด้าเนินการที่ชัดเจน
เพื่อให้สามารถป้องกันได้  จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจ
เกิดขึนต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการฯ
ที่เกิดขึนตลอดอายุการด้าเนินการของโครงการฯ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.5-13
สรุปผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางสุขภาพในระยะก่อสร้างและดาเนินการ
ประเด็นผลกระทบ
1. สิ่งแวดล้อม
1.1 อากาศ

1.1 1.2 เสียง

1.3 ความสั่นสะเทือน

1.4 น้าอุปโภค-บริโภค

1.5 สุขาภิบาลของที่พักคนงาน

กลุ่มเสี่ยง / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยงในการเกิดผลระทบทางสุขภาพ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ

คนงานก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
สูง (6)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
พนักงานของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
ประชาชนในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
คนงานก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
สูง (6)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
พนักงานของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
สูง (6)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
ประชาชนในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
สูง (9)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
สูง (6)
คนงานก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อจิตใจ
สูง (6)
พนักงานของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
ประชาชนในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
คนงานก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
คนงานก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
ประชาชนที่อยู่ใกล้ที่พักคนงาน
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.5-13
สรุปผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางสุขภาพในระยะก่อสร้างและดาเนินการ (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ
1. สิ่งแวดล้อม (ต่อ)
1.6 น้าเสีย

1.7 กากของเสีย
1.

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.1 อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง

2.2 สิ่งแวดล้อมจากการท้างานที่ท้าให้เกิดการ
เจ็บป่วย
2.3 อุบตั ิเหตุจากการท้างาน

2.4 การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติและเกิดการ
ติดไฟ

กลุ่มเสี่ยง / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยงในการเกิดผลระทบทาง
สุขภาพ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ

คนงานก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
พนักงานของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
ประชาชนในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
คนงานก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
พนักงานของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
ประชาชนในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร จากแนวกึ่งกลางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
สูง (9)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
คนงานก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
คนงานก่อสร้าง
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
สูง (6)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
ประชาชนในรัศมี 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
สูง (6)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
สูง (6)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.5-13
สรุปผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางสุขภาพในระยะก่อสร้างและดาเนินการ (ต่อ)
ประเด็นผลกระทบ

กลุ่มเสี่ยง / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยงในการเกิดผลระทบทาง
สุขภาพ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ

3. การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างถิ่น
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร จากแนวกึ่งกลางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
สูง (9)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
สูง (9)
4.

ระบบบริการสาธารณสุข
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร จากแนวกึ่งกลางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ
- ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
ปานกลาง (4)
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4)
-

5. เศรษฐกิจ-สังคม
5.1 การจ้างงาน

5.2 ปัญหาสังคม

ประชาชนในรัศมี 500 เมตร จากแนวกึ่งกลางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อจิตใจ
ปานกลาง (4) (เชิง
บวก)
ประชาชนในรัศมี 500 เมตร จากแนวกึ่งกลางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
- ผลกระทบต่อจิตใจ
สูง (6)
-
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

4.6

การประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง

การด าเนิ น งานของโครงการฯ จะเป็ น การขนส่ งก๊ า ซธรรมชาติ ผ่ า นระบบท่ อ ส่ งก๊ า ซฯ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (BV 4.1) ของ ปตท. ไปยังสถานีควบคุมความดัน
และวั ด ปริ ม าณก๊ าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้ ง ที่ 1) ซึ่ ง หากมี ก ารรั่ ว ไหล
สู่สิ่งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ตั้งโครงการฯ
การประเมิ น ความเสี่ ย งและอั น ตรายร้ ายแรงจากการรั่ ว ไหลและติ ดไฟ หรื อ ระเบิ ด ของระบบท่ อ ส่ ง
ก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
4.6.1

การประเมินความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรงจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ
การประเมิน ความเสี่ ย งและอัน ตรายร้ายแรงในครั้งนี้ ใช้ แนวทางที่ ป ระยุก ต์จ ากเอกสาร
Techniques for Assessing Industrial Hazards a Manual (World Bank, 1990) และเอกสาร API
Recommended Practice 581: Risk Base Inspection Technology (2008) โดยมี ขั้ น ตอนและ
วิธีการดาเนิ น การดังรูปที่ 4.6-1 เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ และทบทวนลักษณะของการดาเนิน งาน
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย ง จากนั้ น จะท าการชี้ บ่ ง อั น ตรายร้ า ยแรง (Hazard
Identification) เพื่อระบุหรือสมมุติเหตุการณ์และผลที่ตามมา (Scenario Assumption) แล้วจึงทาการ
ประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิ ดเหตุการณ์ (Probability Analysis) รวมทั้ง
ระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อบุคคลและทรัพย์สิน จากนั้นจึงนาค่าที่ได้มาประมาณค่าระดับความเสี่ยง
(Risk Analysis) เพื่อกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือลดผลกระทบที่มีความเหมาะสม
ต่อไป
(1) แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและมาตรฐานการออกแบบ
ท่อ ส่ งก๊ าซฯ ของโครงการฯ เป็ น ท่อ เหล็ ก ขนาดเส้ น ผ่ านศู น ย์กลาง 8 นิ้ ว ความยาว
1,362 เมตร ออกแบบตามมาตรฐาน ASME B.31.8 (Lasted Edition) ตามเกณฑ์ ของพื้ น ที่ ระดั บ 4
(Location Class 4) รายละเอียดการออกแบบดังรายละเอียดในหัวข้อ 2.6 “การออกแบบระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติของโครงการ” ออกแบบให้มีความหนา 8.18 มิลลิเมตร โดยมีความดันออกแบบเท่ากับ 2,616.5
psi(g) หรือ 180.4 บาร์ ความดันใช้งาน 1,250 psi(g) หรือ 86.2 บาร์ อุณหภูมิออกแบบเท่ากับ 120 องศา
ฟาเรนไฮต์ (48.9 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิใช้งานสูงสุด 80 องศาฟาเรนไฮต์ (26.7 องศาเซลเซียส)
ดังตารางที่ 4.7-1 นอกจากนี้ระบบท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีการเคลือบผิวป้องกันการผุกร่อน 3 ชั้น
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รูปที่ 4.6-1 : แผนภูมิขอบเขตและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
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ตารางที่ 4.6-1
รายละเอียดท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
แนวท่อ
จุดเริ่มต้น
จุดสิ้นสุด
สถานีควบคุมก๊าซ สถานีควบคุมความ
ที่ 4.1 (BV 4.1) ดันและวัดปริมาตร
ของ ปตท.
ก๊าซ (MRS) ของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โค
เจน (ส่วนขยาย
ครั้งที่ 1)

ชนิด/วัสดุ
เหล็กกล้า
เหนียวทน
แรงดันสูง
เกรด API 5L
Grade X65

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ท่อ (นิ้ว)
8

ความ
ยาวท่อ
(เมตร)
1,362

ความดันภายในท่อ
(บาร์)
ออกแบบ ใช้งาน
180.4
86.2

อุณหภูมิก๊าซในท่อ
(องศาเซลเซียส)
ออกแบบ ใช้งาน
48.9
26.7

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด, 2564

(2) ข้อมูลคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ
คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติทั่วไปมีน้าหนักเบากว่าอากาศ มีความหนาแน่นต่า มีจุดเดือดต่า
(-162 ถึ ง -130 องศาเซลเซี ยส) จุ ดวาบไฟ (Flash Point) ต่ ากว่ า -50 องศาเซลเซี ยส ขี ดจ ากั ดการติ ดไฟ
(Flammability Limit) อยู่ ในช่ วงร้ อยละ 5-15 อุ ณ หภู มิ ลุ กไหม้ (Ignition Temperature) อยู่ ในช่ วง 482632 องศาเซลเซียส เป็นต้น รายละเอียดดังตารางที่ 4.6-2 ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติที่จะส่งโดยท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ของโครงการฯ มีองค์ประกอบก๊าซหลัก คือ ก๊าซมีเทน (CH4) รายละเอียดดังตารางที่ 4.6-3
ตารางที่ 4.6-2
ลักษณะทั่วไปของก๊าซธรรมชาติ
คุณสมบัติ1/
น้าหนักโมเลกุล (Molecular Weight)
ความสามารถในการละลายน้า (Water Solubility)
ความดันไอ (Vapour Pressure)
จุดเดือด (Boiling Point)
จุดวาบไฟ (Flash Point)
ขีดจากัดการติดไฟ (Flammability Limits)
จุดหลอมเหลว (Melting Point)
อุณหภูมิลุกไหม้ (Ignition Temperature)

รายละเอียด
ขึ้นกับองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ
0.006 กรัมต่อมิลลิลิตร (20 องศาเซลเซียส)
2,900 มิลลิเมตรปรอท (140 องศาเซลเซียส)
16,600 มิลลิเมตรปรอท (-100 องศาเซลเซียส)
-162 ถึง –130 องศาเซลเซียส
< -50 องศาเซลเซียส
ร้อยละ 5 ถึง 15
-182 ถึง –150 องศาเซลเซียส
482 ถึง 632 องศาเซลเซียส

ที่มา : 1/ Environment Canada, Manual for spill of Hazardous Materials, 1981
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ตารางที่ 4.6-3
องค์ประกอบก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
องค์ประกอบ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ไนโตรเจน (N2)
มีเทน (C1)
อีเทน (C2)
โพรเพน (C3)
ไอโซบิวเทน (iC4)
นอร์มอลบิวเทน (nC4)
ไอโซเพนเทน (iC5)
นอร์มอลเพนเทน (nC5)
เฮพเทน (C6)
เฮกเซน (C7)
ออกเทน (C8)
รวม
HHV dry (Btu/scf)
Specific Gravity (SG)
Wobbe Index = HHV dry/sqrt (SG)

ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอร์เรชั่น จากัด, 2564

ปริมาณสัดส่วนขององค์ประกอบ (ร้อยละ)
3.686
1.850
90.225
2.797
0.936
0.217
0.193
0.0045
0.026
0.025
0.000
0.000
100
989
0.6289
1,269

(3) การจาแนกความเสี่ยง/อันตรายร้ายแรง (Hazard Identification)
การจาแนกอันตรายร้ายแรงจะใช้แนวทางที่เสนอโดยธนาคารโลกและสถาบันปิโตรเลียม
แห่ ง อเมริ ก า (API) ในเอกสาร Techniques for Assessing Industrial Hazards a Manual (1990)
แ ล ะ เอ ก ส าร API Recommended Practice 581 : Risk Base Inspection Technology (2008)
มีรายละเอียดดังนี้
1) บริเวณที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหล
บริเวณที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหล เช่น จุดเชื่อมต่อในบริเวณต่างๆ พื้นที่ที่บุ คคล
ที่สามสามารถเข้าดาเนินการได้ง่าย เป็นต้น
2) พฤติกรรมการรั่วไหล
พฤติกรรมการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ สามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ
- การรั่วไหลอย่างทันทีทันใด (Instantaneous Release) หมายถึง การรั่วไหล
ที่มีปริมาณมากกว่า 10,000 ปอนด์ ในช่วงเวลา 3 นาที เกิดขึ้นจากการรั่วไหลตั้งแต่รูรั่วขนาดกลางขึ้นไป
หรือเกิดขึ้นจากการแตกหักหรือท่อ/ถังถูกทาลายอย่างรุนแรง
- การรั่ ว ไหลแบบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Release) หมายถึ ง การรั่ ว ไหล
ที่มีปริมาณน้อยกว่า 10,000 ปอนด์ ในช่วงเวลา 3 นาที เกิดจากการรั่วไหลของรูรั่วขนาดเล็ก และมีระยะเวลา
ยาวนานกว่าการรั่วไหลอย่างทันทีทันใด
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3) การติดไฟ
การติดไฟสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ การติดไฟในทันทีทันใด (Immediate
Ignition) และการติดไฟทิ้งช่วง (Delayed Ignition)
4) การเกิดไฟไหม้หรือระเบิด
ลักษณะการเกิดไฟไหม้หรือระเบิด แบ่งเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่
- Pool Fire : เกิดจากถังเก็บกักหรือสารติดไฟรั่วไหล แล้วแผ่กระจายไปตามพื้น
ลักษณะของไฟจะแผ่เป็นวงกว้าง ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่หน้าตัดของผิวสารติดไฟ
- Jet Fire : เกิ ด จากการติ ด ไฟของสารที่ เก็ บ ไว้ภ ายใต้ ความดั น สู งแล้ ว รั่ว ไหล
พุ่งออกสู่บรรยากาศ โดยความรุนแรงขึ้นอยู่ กับปริมาณ และแรงดันที่มีอยู่ของสารติดไฟที่จะทาให้ขนาด
ของ Jet Fire กว้างและยาวได้มากขึ้น
- Fireball และ BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) : เกิดจาก
ความร้อนของไฟบริเวณใกล้เคียงถังบรรจุสารติดไฟ ทาให้ถังบรรจุร้อนและมีแรงดันมากขึ้น จนกระทั่ง
ฉีกขาด และสารติดไฟพุ่งกระจายออกสู่บรรยากาศ แล้วเกิดการติดไฟเป็นลักษณะลูกไฟขนาดใหญ่
- Flash Fire : เกิ ดจากสารเคมี รั่ว ไหลออกสู่ บ รรยากาศกลายเป็ น กลุ่ มไอก๊ าซ
(Vapor Cloud) แล้วเกิดการติดไฟขึ้นภายหลัง แต่ไม่ทาให้เกิดการระเบิด
- Vapor Cloud Explosion (VCE) : เกิ ด จากสารเคมี รั่ ว ไหลและแพร่ ก ระจาย
ในบรรยากาศเป็นลักษณะกลุ่มก๊าซความเข้มข้นสูงและเกิดการลุกติดไฟทาให้เกิดการระเบิด
5) ความเสียหายที่เกิดจากการติดไฟ และผลกระทบที่ เกิดจากการติดไฟต่อบริเวณ
พื้นที่รอบๆ
ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถคานวณจากปริมาณพลังงานความร้อนที่ไ ด้รับ
ซึ่งวัดเป็นพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ที่ได้รับรังสีความร้อนตลอดเวลาของการเกิดการติดไฟของก๊าซธรรมชาติ
6) ผลกระทบจากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติโดยไม่มีการลุกไหม้
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลัก
จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เช่น National Toxicology Program U.S. Department of Health and
Human Services (NTP), International Agency for Research on Cancer (IARC) และ American
Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) พบว่า ก๊ าซมี เทนมิ ได้ จัด อยู่ ใ นกลุ่ ม ที่
อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ หรือกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา 1 ปี และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กาหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังไม่ได้จัดเป็นมลสารทางอากาศที่เป็นอันตราย
ตาม US.EPA. Clean Air Act ของอเมริกา อย่างไรก็ตาม หากได้รับสั มผั สก๊าซมีเทนทางระบบหายใจ
ที่ระดับความเข้มข้นสูงอาจทาให้ปวดศีรษะและปวดตา อาจเกิด อาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง
เป็นต้น แต่จะหายจากอาการดังกล่าวหลังจากได้รับอากาศบริสุทธิ์ นอกจากนี้ ก๊าซมีเทนยังมีคุณสมบัติ
เป็นสารที่สามารถทาให้สลบได้ เนื่องจากการเข้าไปแทนที่ก๊าซออกซิเจนทาให้ปริมาณอกซิเจนในอากาศลดลง
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ก๊ า ซมี เทนจั ด เป็ น ก๊ า ซเรื อ นกระจกชนิ ด หนึ่ ง ดั ง นั้ น เมื่ อ เกิ ด การรั่ ว ไหล
สู่ บ รรยากาศจะมี ผ ลต่ อ การเกิ ด ภาวะเรื อ นกระจก โดยแหล่ ง ก าเนิ ด ของก๊ า ซมี เทนมี อ ยู่ ม ากมาย
ทั้งในธรรมชาติ และที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น จากการเกษตรกรรม การย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต การเผาไหม้
เชื้อเพลิ งประเภทถ่ านหิ น น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะการเผาไหม้ ที่เกิ ดจากธรรมชาติและ
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิ งต่างๆ สามารถท าให้ เกิดก๊าซมีเทนในบรรยากาศสู งถึง 20% ของก๊าซมีเทน
ในชั้นบรรยากาศทั้ งหมด แม้ว่าปริ มาณการปลดปล่ อยก๊าซมีเทนสู่ ชั้นบรรยากาศจะมากกว่าก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ แต่ ก๊าซมีเทนมีอ ายุ ส ะสมเฉลี่ ยประมาณ 11 ปี นั บ ว่าน้ อยมากเมื่ อเที ยบกับ ก๊าซคาร์บ อน
ไดออกไซด์ (CO2) ดังนั้นจึงมีผลกระทบน้อยกว่า โดยมีรายงานว่าพลังงานเฉลี่ยรวมที่เกิดจากผลกระทบ
โดยตรงของก๊าซมีเทนประมาณ 0.47 วัตต์ต่อตารางเมตร (ที่มา : ความรู้อุตุนิยมวิทยา เรื่อง ภาวะเรือน
กระจก (Greenhouse effect) กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563)
(4) แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ BREEZE Incidents Analyst
ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักการ Quantitative Risk Assessment (QRA) โดยบริษัท Trinity Consultants Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการยอมรับจาก U.S. EPA. รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์
ปริมาณสารเคมีเมื่อมีการรั่วไหลในสภาวะต่างๆ ก่อนนาไปสู่การประเมินการแพร่กระจาย (Dispersion)
การติดไฟลุกไหม้ (Fire) และการระเบิ ด (Explosion) รวมทั้งการวางแผนการรับมือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน
ต่างๆ โดยมีแบบจาลองย่อยภายใต้ BREEZE Incident Analyst ได้แก่
1) Source Term Wizard เป็ นแบบจ าลองปริมาณสารเคมี เมื่ อมี การรั่วไหลในสภาวะ
ต่างๆ ก่อนนาไปสู่การประเมินผลของการแพร่กระจาย (Dispersion) การติดไฟลุกไหม้ (Fire) และการระเบิด
(Explosion)
2) Dispersion Models เป็นแบบจาลองที่รวบรวมการประเมินผลของการแพร่กระจาย
(Dispersion) ประกอบด้ ว ย DEGADIS, SLAB, AFTOX และ INPUFF ในเชิ ง ของอั น ตราย เนื่ อ งจาก
ความเป็นพิษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- DEGADIS : พัฒนามาจาก U.S. EPA. DEGADIS Model ใช้เพื่อประเมินการแพร่
กระจายตามชนิดของสารเคมี ใช้หลักการของการแพร่แบบ Instantaneous, Steady-State และ Transient
Releases of Dense Gases
- SLAB : พั ฒ นามาจาก Lawrence Livermore National Laboratory’s (LLNL)
ใช้กับการแพร่ของสารเคมีที่หนักกว่าอากาศ
- AFTOX : พั ฒ นามาจาก U.S. Air Force’s Toxic Corridor Model (AFTOX)
เป็นแบบจาลองที่เหมาะกับการรั่วไหลแบบ Liquid Spill
- INPUFF : พัฒนามาจาก EPA’s INPUFF Model โดยเป็น Integrated Gaussian
Puff Model ทั้งในกรณี Instantaneous หรือ Continuous, Buoyant หรือ Neutrally Buoyant Gas
Releases
-
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3) Fire / Explosion Models เป็นแบบจาลองที่ใช้ประเมินการลุกติดไฟ (Fire) และ
ระเบิด (Explosion) สามารถประเมินรัศมีที่ได้รับพลังงานความร้อน (Thermal Radiation) หรือแรงดัน
จากการระเบิ ด (Over Pressure) ตามรูปแบบของการลุ กไหม้และระเบิด คือ Confined Pool Fires,
Unconfined Pool Fires, Jet Flames, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions (BLEVEs)
และ Unconfined Vapor Cloud Explosions (UVCEs)
(5) การกาหนดสมมติฐานการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ
จากการวิเคราะห์คุณสมบัติและองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมี ก๊าซมีเทน (CH4)
เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ โดยเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีน้าหนักโมเลกุลต่า มีความหนาแน่นน้อยกว่า
อากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะแพร่กระจายและลอยสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพิจารณาการรั่วไหล
และติดไฟของก๊าซธรรมชาติ จะพิจารณาโอกาสที่จะเกิด อันตรายร้ายแรง ดั งแผนภาพแสดงเหตุการณ์
กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซไวไฟดังรูปที่ 4.7-2
1) พฤติกรรมการรั่วไหล
พฤติกรรมการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ สามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ
- การรั่วไหลอย่างทันทีทันใด (Instantaneous Release) หมายถึง การรั่วไหล
ที่มีปริมาณมากกว่า 10,000 ปอนด์ ในช่วงเวลา 3 นาที เกิดขึ้นจากการรั่วไหลตั้งแต่รูรั่วขนาดกลางขึ้นไป
หรือเกิดขึ้นจากการแตกหักหรือท่อ/ถังถูกทาลายอย่างรุนแรง
- การรั่ ว ไหลแบบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Release) หมายถึ ง การรั่ ว ไหล
ที่มีปริมาณน้อยกว่า 10,000 ปอนด์ ในช่วงเวลา 3 นาที เกิดจากการรั่วไหลของรูรั่วขนาดเล็กและมีระยะ
เวลายาวนานกว่าการรั่วไหลอย่างทันทีทันใด
2) การติดไฟ
การรั่ ว ไหลของก๊ า ซทั้ งกรณี ก ารรั่ ว ไหลอย่ างทั น ที ทั น ใด และการรั่ ว ไหลอย่ า ง
ต่อเนื่อง สามารถเกิดการติดไฟภายหลังที่เกิดการรั่วไหลได้ 2 แบบ คือ
 การติดไฟทันที (Immediate Ignition)
หากเกิ ด การรั่ ว ไหลของสารที่ ติ ด ไฟได้ และบริ เวณที่ เกิ ด การรั่ ว ไหลมี
องค์ป ระกอบที่จะทาให้ เกิดการติดไฟครบทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ มีความเข้มข้นในอากาศอยู่ในระดับ
ที่สามารถติดไฟ/ระเบิดได้ มีออกซิเจน และมีแหล่งกาเนิดไฟหรือประกายไฟ จะทาให้เกิดการติดไฟทันที
แต่หากเกิดการรั่วไหลและไม่พบแหล่งประกายไฟจะไม่เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ ซึ่งลักษณะของการติดไฟ
จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะตามการรั่วไหล คือ
- กรณี ที่ ก๊ าซเกิ ด การรั่ ว ไหลอย่ า งทั น ที ทั น ใดและเกิ ด การติ ด ไฟทั น ที จะเกิ ด
เพลิงไหม้ในลักษณะที่เรียกว่า Fireball
- กรณี ที่ ก๊ า ซเกิ ด การรั่ ว ไหลแบบต่ อ เนื่ อ งและเกิ ด การติ ด ไฟทั น ที จ ะเกิ ด
เพลิงไหม้ในลักษณะที่เรียกว่า Jet Fire
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การติดไฟภายหลัง (Delay Ignition)
ในกรณี ที่ เกิ ดการรั่ว ไหลของสารที่ ติ ด ไฟได้ ในปริม าณที่ แ พร่กระจายไปยั ง
บริเวณที่มีองค์ป ระกอบที่จ ะทาให้ เกิดการติดไฟครบทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ มีความเข้มข้นในอากาศ
อยู่ในระดับที่สามารถติดไฟ/ระเบิดได้ มีออกซิเจน และมีแหล่งกาเนิดไฟหรือประกายไฟ จะทาให้เกิดการติดไฟ
ภายหลัง ซึ่งการติดไฟลักษณะนี้ คือ การระเบิดของกลุ่มก๊าซ (Vapor Cloud Explosion)
3) ขนาดรูรั่ว
การกาหนดขนาดรูรั่วของท่ อจะใช้แนวทางของสถาบัน ปิโตรเลี ยมแห่ งอเมริก า
(API) จากเอกสาร API Recommended Practice 581: Risk Base Inspection Technology, 2008
ที่ได้กาหนดขนาดรูรั่ว 4 ขนาด เป็นตัวแทนของการรั่วไหลขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และการแตกหัก
ของท่อ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.6-4


ตารางที่ 4.6-4
การกาหนดขนาดรูรั่วของท่อตามแนวทางของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API)
ขนาดรูรั่ว
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
แตกหัก

ช่วงพิจารณา
0 - 0.25 นิ้ว
0.25 - 2 นิ้ว
2 - 6 นิ้ว
> 6 นิ้ว

ค่าที่นามาใช้
0.25 นิ้ว
1 นิ้ว
4 นิ้ว
ใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อหรือสูงสุดไม่เกิน 16 นิ้ว

ที่มา : ดัดแปลงจาก API Recommended Practice 581: Risk Base Inspection Technology, 2008

4) ระยะเวลาการรั่วไหล
การกาหนดระยะเวลาในการประเมินความเสี่ ยงของระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ
จะพิจารณาจากระบบการตรวจจับ (Detection System) และระบบการสั่งปิด/ตัด (Isolation System)
ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในพื้นที่ของโครงการฯ ตามข้อเสนอแนะของสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
อเมริ ก า (API) ในเอกสาร API Recommnded Practice 581: Risk Base Inspection Technology,
2008 โดยการควบคุ ม ดู แลระบบท่ อ ส่ งก๊ าซธรรมชาติโครงการฯ จะใช้ระบบตรวจจับ แบบอั ตโนมั ติ
หรือระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition System) ระบบดังกล่าวเป็นระบบ
ประมวลผลต่อเนื่องที่ถูกนามาใช้สาหรับควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การเคลื่อนที่ของก๊าซในเส้นท่อ
และตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซฯ โดยสามารถรายงานด้วยระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ ซึ่งหากมีการรั่วไหล
ของก๊าซ ระบบ SCADA จะสามารถตรวจจับได้ทันทีโดยอัตโนมัติ และสถานีควบคุมสามารถรับทราบเหตุ
และตาแหน่งจุดเกิดเหตุ และสามารถหยุดการส่งก๊าซได้ทันที จึงสามารถจัดระดับของการตรวจจับและ
ระบบการสั่งปิดหรือตัดแยกของโครงการฯ ตามเกณฑ์ของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) เป็น Class A
ซึ่งระบบควบคุมการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ สามารถควบคุมกรณี เกิดการรั่วไหลของ
ท่อส่ งก๊าซธรรมชาติได้ภ ายในเวลา 1 นาที ดังนั้น การประเมินระยะเวลาการรั่วไหลที่รูรั่วขนาดต่างๆ
จึงกาหนดระยะเวลารั่วไหลของก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 1 นาที
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5) อุตุนิยมวิทยา
สภาพอุตุนิยมวิทยา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการแพร่กระจายของสารมลพิษ
ทางอากาศจากแหล่งกาเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบ โดยระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะมากน้อยต่างกันไปตาม
ปั จจั ยด้ านอุ ตุ นิ ยมวิทยา จากเอกสาร Guidance on the Application of Refined Dispersion Models
for Hazardous/toxic Air Releases US.EPA (1993) โดยการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการเกิดอันตราย
ร้ายแรงจากการรั่วไหลและติดไฟของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ ได้ดาเนินการรวบรวม
ข้ อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาสถานี ห้ ว ยโป่ ง สกษ. ในคาบ 15 ปี (พ.ศ. 2549-2563)
เนื่องจากเป็นสถานีที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการฯ มากทีส่ ุด โดยข้อมูลที่นาเข้าแบบจาลองดังตารางที่ 4.6-5
ตารางที่ 4.6-5
ข้อมูลสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศที่ใช้ในการประเมิน
ข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยา
อุณหภูมิบรรยากาศเฉลี่ย (๐C)
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (เฮกโตปาสคาล)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%)
ความเร็วลมเฉลี่ย (นอต)
ทิศทางลม (องศา)

ข้อมูลสถิติภมู ิอากาศเฉลี่ยจากสถานีตรวจวัดอากาศห้วยโป่ง สกษ.
(รหัสสถานี 48479) ในคาบ 15 ปี (พ.ศ. 2549-2563)
28.1
1,009.3
76.8
1.2
45

ที่มา : ข้อมูลสถิติภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศห้วยโป่ง สกษ. (รหัสสถานี 48479) ในคาบ 15 ปี (พ.ศ. 2549-2563),
กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564

4.6.2

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

4.6.2.1

โอกาสการเกิดความเสี่ยง (Probability of Risk)
(1.1) โอกาสเกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
 พิจารณาเปรียบเทียบจากสถิติของ API
การศึกษาทบทวนข้อมูล ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของอุปกรณ์และท่อขนาด
ต่างๆ จาก Risk Based Inspection Technology; API Recommended Practice 581, 2nd edition,
September 2008 ซึ่ งได้ร วบรวมข้อ มู ล ความถี่ ข องการเกิด อุ บั ติ เหตุข องอุ ป กรณ์ และท่ อ ขนาดต่ างๆ
ดั ง ตารางที่ 4.6-6 เมื่ อ พิ จ ารณาโอกาสในการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ข องท่ อ ส่ ง ก๊ าซธรรมชาติ ข องโครงการฯ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว พบว่าจะมีความถี่ของการเกิดรูรั่วขนาด 1 นิ้วมากที่สุดเท่ากับ 2.00 x 10-5
ครัง้ ต่อปี หรือ 1 ครั้งในรอบ 50,000 ปี
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.6-6
ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของท่อขนาดต่างๆ ที่เสนอแนะโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API)

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

ความถี่ที่เกิดการรั่วไหลต่อปี (ครั้งต่อปี)
ขนาดรูรั่ว
ขนาดรูรั่ว
ขนาดรูรั่ว
แตกหัก 1/
0.25 นิ้ว
1 นิ้ว
4 นิ้ว
0
0
2.8010-5
2.6010-6
0
0
2.8010-5
2.6010-6

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

8.00 10-6

2.0010-5

0

2.6010-6

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

8.00 10-6

2.0010-5

0

2.6010-6

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

8.00 10-6

2.0010-5

2.0010-6

6.0010-7

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว

8.00 10-6

2.0010-5

2.0010-6

6.0010-7

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว

8.00 10-6

2.0010-5

2.0010-6

6.0010-7

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว

8.00 10-6

2.0010-5

2.0010-6

6.0010-7

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 16 นิ้ว

8.00 10-6

2.0010-5

2.0010-6

6.0010-7

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ที่มา : ดัดแปลงจาก API Recommnded Practice 581: Risk Base Inspection Technology, 2008

พิจารณาเปรียบเทียบจากสถิติของประเทศไทย
เมื่อพิจารณาสถิติการรั่วไหลของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย โดยอ้างอิง
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากการดาเนินงานของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ที่ผ่ านมา ในช่วง พ.ศ. 2524 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 40 ปี มีความยาวของระบบ
ท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ บ นบกของ ปตท. ที่ ด าเนิ นการในปั จจุ บั นประมาณ 2,697 กิ โลเมตร (ข้ อมู ลล่ าสุ ด
ณ สิ้นเดือนธันวาคม, 2563) พบว่า มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวม 13 ครั้ง
(ภาคผนวก 4ค) เมื่ อวิ เคราะห์ เหตุ การณ์ การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ พบว่ า อุ บั ติ เหตุ ที่ ท าให้ เกิ ดการรั่วไหลของ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรวม 13 ครั้ง โดยเกิดจากรูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว จานวน 7 ครั้ง รูรั่วขนาด 1 นิ้ว จานวน 3
ครั้ง และรูรั่วขนาด 4 นิ้ ว จานวน 2 ครั้ง กรณี ท่อแตกหั ก จานวน 1 ครั้ง และท่อส่วนใหญ่ ที่เกิดอุบัติเหตุ
มีขนาด 28 นิ้ว (ที่มา : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2564)
จากข้ อ มูล ดั งกล่ าวเมื่ อพิ จารณาความถี่ ในการเกิด อุ บั ติเหตุ ของแนวท่ อ ส่ งก๊ าซ
ธรรมชาติบนบกอยู่ในความรับผิดชอบของ ปตท. ในรอบ 40 ปี มีความถี่ของการเกิดการรั่วไหลเท่ากับ
13 ครั้ง ต่อ (40 ปี x 2,697 กิโลเมตร) เท่ากั บ 1.21 x 10-4 ครั้งต่อปี ต่อกิโลเมตร เมื่อนามาประเมิน
โอกาสในการเกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่ขนาดรูรั่ว 0.25 นิ้ว, 1 นิ้ว, 4 นิ้ว และ
ท่อแตกหักสามารถสรุปโอกาศในการเกิดอุบัติเหตุของท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ดังตารางที่ 4.6-7
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.6-7
โอกาสการเกิดอุบัติเหตุของท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ เทียบกับสถิติโอกาสในการเกิดอุบัติ
จากการดาเนินการของ ปตท. และ API
ขนาดรูรั่ว
0.25 นิ้ว
1 นิ้ว
4 นิ้ว
ท่อแตกหัก

ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุของ
ท่อส่งก๊าซฯ
(ครั้งต่อปีต่อกิโลเมตร)
ปตท.
6.49 x 10-5
2.78 x 10-5
1.85 x 10-5
9.27 x 10-6

โอกาสการเกิดอุบัติเหตุของท่อส่งก๊าซฯ
โครงการฯ พิจารณาตามความยาวท่อ
(ครั้งต่อปี)
API 1/
ปตท.2/
8.84 x 10-5
8.0010-6
3.79 x 10-5
2.0010-5
2.53 x 10-5
2.0010-6
1.26 x 10-5
6.0010-7

หมายเหตุ : 1/ โอกาสการเกิดอุบัติเหตุของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามข้อมูลของ API
2/ โอกาสการเกิดอุบัติเหตุของท่อส่งก๊าซธรรมชาติทุกขนาด จากการดาเนินการของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
เทียบกับความยาวท่อส่งก๊าซขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิว้ ความยาวประมาณ 1.362 กิโลเมตร

(1.2) โอกาสเกิดการติดไฟหรือระเบิดของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการจะอยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิลุกไหม้
อัตโนมัติ (Auto Ignition Temperature) ซึ่งจากเอกสาร Risk Based Inspection Technology ; API
Recommended Practice 581, 2nd edition, September 2008 พบว่ า โอกาสเกิ ด การรั่ ว ไหลของ
ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีส่วนประกอบของก๊าซมีเทน (CH4) เป็นหลัก ในสภาวะก๊าซ (C1-C2) กรณีดาเนินการ
ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ ากว่ า อุ ณ หภู มิ ลุ ก ไหม้ อั ต โนมั ติ (Auto Ignition Temperature) หรื อ ไม่ มี โ อกาสเกิ ด
การลุกไหม้อัตโนมัติ (Auto Ignition Not Likely) จะมีโอกาสติดไฟหรือระเบิด ดังตารางที่ 4.6-8
ตารางที่ 4.6-8
โอกาสในการเกิดการติดไฟหรือระเบิดของสารสถานะก๊าซ C1-C2 และไม่มีโอกาสลุกไหม้อัตโนมัติ
(Auto Ignition Not Likely)
การรั่วไหล



การรั่วไหลทันทีทันใด
การรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง

โอกาสการเกิดเหตุการณ์
ไม่ติดไฟ
ติดไฟ
0.8
0.2
0.8
0.2

โอกาสเกิดการรั่วไหลและติดไฟหรือระเบิด
VCE
Fireball Flash Fire Jet Fire
0.04
0.01
0.15
0.04
0.06
0.1

ที่มา : ดัดแปลงจาก Risk Based Inspection Technology; API Recommended Practice 581, 2nd edition, September 2008
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

กรณี ก ารรั่ ว ไหลของก๊ า ซธรรมชาติ อ ย่ า งทั น ที ทั น ใดและการรั่ ว ไหลอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
มีโอกาสในการสันดาปตัวเองแล้วติดไฟ (Ignition) คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 0.2 หรือร้อยละ 20 ของโอกาส
ในการเกิดเหตุการณ์เท่านั้น นั่นคือเมื่อเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติจานวน 100 ครั้ง จะมีโอกาส
เกิดการสันดาปตัวเองแล้วติดไฟเพียง 20 ครั้ง ซึ่งสามารถจาแนกโอกาสการติดไฟในลักษณะต่างๆ ได้ดังนี้
การติ ด ไฟแบบ Vapor Cloud Explosion : มี ค วามเป็ น ไปได้ ทั้ ง ในกรณี ที่
เกิดการรั่วไหลแบบทันทีทันใดและแบบต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนโอกาสในการเกิดทั้งสองกรณีเท่ากับ 0.04
หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของโอกาสในการเกิดเหตุการณ์รั่วไหล
การติดไฟแบบ Fireball : มีความเป็นไปได้ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลแบบทันทีทันใด
มีสัดส่วนโอกาสในการเกิดเท่ากับ 0.01 หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของโอกาสในการเกิดเหตุการณ์รั่วไหล
การติ ด ไฟแบบ Flash Fire : มีความเป็นไปได้ทั้งในกรณี ที่เกิ ดการรั่ว ไหลแบบ
ทันทีทันใดและแบบต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนโอกาสในการเกิดเท่ากับ 0.15 และ 0.06 ตามลาดับ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15 และร้อยละ 6 ของโอกาสในการเกิดเหตุการณ์รั่วไหล ตามลาดับ
การติดไฟแบบ Jet Fire : มีโความเป็นไปได้ในเฉพาะกรณีที่การรั่วไหลแบบต่อเนื่อง
แล้วเกิดการสันดาปแล้วติดไฟ โดยมีแรงดันจากก๊าซภายในท่อ ทาให้เกิดเปลวไฟพุ่งจากตาแหน่งรูรั่วดังกล่าว
โดยมีสัดส่วนโอกาสในการเกิดเท่ากับ 0.1 หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของโอกาสในการเกิดเหตุการณ์รั่วไหล
โอกาสการรั่วไหลของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ แล้วเกิดการติดไฟที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน คือ การติดไฟแบบ Jet Fire โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบัติและองค์ประกอบทั่วไปของก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊าซธรรมชาติ
เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีน้าหนักโมเลกุลต่าเบากว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะแพร่กระจายและลอยสู่
บรรยากาศได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับพื้นที่โดยรอบโครงการฯ เป็นพื้นที่เปิดโล่ง เมื่อเกิดการรั่วไหลของ
ก๊ า ซธรรมชาติ อ อกสู่ ส ภาพแวดล้ อ ม จะท าให้ เกิ ด การแพร่ ก ระจายได้ ดี โอกาสที่ จ ะเกิ ด การติ ด ไฟ
แบบ Fireball และการระเบิ ดแบบ VCE จึงมีน้อยมาก และการสะสมของก๊าซในระดับ ของขีดจากั ด
การติดไฟ (Flammable limits) โดยก๊าซที่รั่วไหลออกสู่ บรรยากาศกลายเป็น Vapor Cloud แล้ วเกิด
การติดไฟขึ้นภายหลัง มีลักษณะแบบไฟวาบ (Flash Fire) แต่ไม่ทาให้เกิดการระเบิดเนื่องจากมีแรงดัน
ไม่ม ากพอจึ งไม่ส่ งผลเสี ย หายต่อวัส ดุและอุป กรณ์ และการติด ไฟแบบไฟวาบจะเกิ ดขึ้น อย่างรวดเร็ว
ทาให้ความเข้มของพลังงานความร้อนไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ Jet Fire โดยลักษณะการรั่วไหล
ของก๊าซธรรมชาติจะไม่มีการสะสมตัว ซึ่งจะแตกต่างจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าซหุ งต้ม
ซึ่งเมื่อเกิดการรั่วไหลจะกระจายอยู่ตามพื้นราบ เกิดการสะสมตัวได้มากกว่าและแพร่กระจายสู่บรรยากาศ
ได้ ช้ากว่าและมี โอกาสเกิ ดการติดไฟแบบ Fireball และการระเบิ ด แบบ VCE ได้ เมื่ อเปรียบเที ยบกั บ
การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติดงั รูปที่ 4.6-3
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รูปที่ 4.6-3 : ตัวอย่างความแตกต่างเมื่อเกิดการรั่วไหลระหว่างก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้ม
(2) ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
การกาหนดระดับ ความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้น จะพิจารณาขนาดของผลกระทบจาก
รัศมีการแผ่ความร้อนที่ระดับพลังงานความร้อน/ระดับแรงดันของการรั่วไหลและติดไฟหรือระเบิดของ
ก๊าซธรรมชาติ ด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ BREEZE Incidents Analyst สรุปได้ดังนี้
 กรณี รั่ ว ไหลและติ ด ไฟแบบ Jet Fire และ Fireball จะพิ จ ารณาผลกระทบจาก
พลังงานความร้อนซึ่งวัดเป็นพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ ดังตารางที่ 4.6-9
 กรณี รั่ ว ไหลและติ ด ไฟหรื อ ระเบิ ด แบบ VCE จะพิ จ ารณาผลกระทบจากแรงดั น ที่
ระดับต่างๆ ดังตารางที่ 4.6-10
 กรณี รั่วไหลและติ ดไฟแบบ Flash Fire จากก๊ าซธรรมชาติ หรือรั่ วไหลออกสู่ บรรยากาศ
กลายเป็น Vapor Cloud แล้วเกิดการติดไฟขึ้นภายหลัง มีลักษณะแบบไฟวาบขึ้น โดยการประเมินการ
รั่วไหลและติดไฟแบบ Flash Fire จะคานวณหารัศมีสูงสุดที่ค่าความเข้มข้นของก๊าซจากการรั่วไหลเท่ากับ
ค่าขีดจากัดในการติดไฟต่าสุด (Lower Flammable Limit : LFL) ที่ความคงตัวบรรยากาศ F ความเร็วลม
1.5 เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้มข้นจากการแพร่กระจายสูงสุด และพิจารณาให้
พื้น ที่ในรั ศมีดังกล่าวเป็ น ที่ได้รับ ผลกระทบ โดยรัศมีที่ เกิดขึ้ นเป็นรัศมีของการติดไฟไม่ใช่พื้ นที่ที่ได้รับ
พลังงานความร้อน การติดไฟแบบไฟวาบจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่ทาให้เกิดการระเบิด เนื่องจาก
มีแรงดันไม่มากพอจึงไม่ส่งผลเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์
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ตารางที่ 4.6-9
ผลกระทบที่เกิดจากไฟไหม้ที่ระดับพลังงานความร้อนต่างๆ
ระดับพลังงาน
ความร้อน
(kW/m2)
37.5
25.0
12.5
4.0

ชนิดและขนาดของผลกระทบ
ผลกระทบต่ออุปกรณ์

ผลกระทบต่อคน

ทาลายอุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิต
ทาให้เกิดไฟไหม้โครงสร้างไม้โดย
ไม่มีเปลวไฟ
ทาให้เกิดไฟไหม้โครงสร้างไม้ด้วย
เปลวไฟและหลอมพลาสติกได้
-

จานวน 100% เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา1 นาที
จานวน 1% เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 10 วินาที
จ านวน 100% เสี ย ชี วิ ต หากอยู่ ในพื้ น ที่ เป็ น ระยะเวลา 1
นาทีและบาดเจ็บสาหัสภายใน 10 วินาที
จานวน 1% เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 นาที
และผิวหนังไหม้ภายใน 10 วินาที
รู้สึกแสบผิวหนังถ้าอยู่นานกว่า 20 วินาที แต่ไม่ทาให้พอง

ที่มา : World Bank Technical Paper No.35, 1988

ตารางที่ 4.6-10
ผลกระทบที่เกิดจากการระเบิดที่ระดับแรงดันต่างๆ
แรงดัน (bar(g))
0.345
0.138
0.069
0.039

ขนาดของผลกระทบ
ร้อยละ 1-99 ของมนุษย์ที่ได้รับแรงดันโดยตรงจะเสียชีวิต
สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การผลิตที่อยู่ใกล้เคียงถูกทาลายอย่างสิ้นเชิง
สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การผลิตที่อยู่ใกล้เคียง
กระจกสั่นและแตกเสียหายบางส่วน (แต่ยังซ่อมแซมได้)

ที่มา : Lees, Frank P. , Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 1. London and Boston (1980)

(3) ระดับความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์
การวิ เคราะห์ ร ะดั บ ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อั น ตรายร้ า ยแรงตามแนวทางของ API
มี ก ารพิ จ ารณาโอกาส/ความถี่ ข องการเกิ ด เหตุ (Frequency) และระดั บ ความรุน แรงของเหตุ ก ารณ์
ที่เกิดขึ้น (Severity) ว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ด้วย ตารางเมตริกซ์
(Matrix) (รูปที่ 4.6-4) ซึ่งใช้ห ลักเกณฑ์ ในการจัดระดับโอกาส/ความถี่ของการเกิดเหตุ (Frequency)
(ตารางที่ 4.6-11) และระดับ ความรุน แรงของเหตุการณ์ ที่เกิด (Severity) (ตารางที่ 4.6-12) ตามที่
กาหนดในคู่มือ Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures (1990) ของ Federal Emergency
Management Agency, U.S. Department of Transportation, U.S.EPA เมื่อทราบถึงระดับความเสี่ยงใน
การเกิดอันตรายร้ายแรง จะนาไปกาหนดแผนงานบริ หารจัดการความเสี่ยง และแผนงานลดความเสี่ยง
ต่อไป
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ปานกลาง
(Medium)

สูง
(High)

ต่า
(Minor)

ต่า
(Low)

ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ (Frequency)

ระดับความรุนแรง (Severity)
ปานกลาง
(Moderate)

สูง
(Major)

สูงมาก
(Catastrophic)

มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
(Common)
มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
(Likely)
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
(Reasonably Likely)
ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น
(Unlikely)
มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก
(Very Unlikely)

หมายเหตุ :

Comprehensive planning and preparedness are essentially mandatory at
the appropriate levels of government or industry
Comprehensive planning is optional and does not necessarily warrant
any major efforts or costs. Give consideration to sharing any necessary
special response resources on a regional basis
Comprehensive planning may be unwarranted and unnecessary

ที่มา: ดั ด แปลงจาก Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management
Agency, U.S. Department of Transportation, 1990.

รูปที่ 4.6-4 : ตารางเมตริกซ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส/ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
กับระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ตารางที่ 4.6-11
คาจากัดความของระดับความน่าจะเป็นของโอกาส/ความถี่ในการเกิดอันตรายร้ายแรง (Frequency)
ระดับความน่าจะเป็น
Common
Likely
Reasonably likely
Unlikely
Very Unlikely

คาจากัดความ
มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง/ปี หรือมากกว่า (>1 ครั้ง/ปี)
มีโอกาสเกิดอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 10 ปี (>0.1 ครั้ง/ปี)
มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง ในรอบ 10-100 ปี (0.1 ถึง 1 x 10-2 ครั้ง/ปี)
มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง ในรอบ 100-1,000 ปี (1 x 10-2 ถึง 1 x 10-3 ครั้ง/ปี)
มีโอกาสเกิดน้อยกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 1,000 ปี (<1 x 10-3 ครั้ง/ปี)

ที่มา : Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management Agency, U.S. Department
of Transportation, US.EPA, 1990
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ตารางที่ 4.6-12
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity)
ระดับความรุนแรง
Minor

คาจากัดความ
-

Moderate

-

Major

-

Catastrophic

-

มีผู้บาดเจ็บน้อยมาก
ไม่จาเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่
มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ไม่จาเป็นต้องทาการบาบัด
มีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 10 คน และมีผบู้ าดเจ็บไม่เกิน 100 คน
ต้องทาการอพยพคนไม่เกิน 2,000 คน
มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม จาเป็นต้องทาการบาบัด
มีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 100 คน และมีผู้บาดเจ็บหลายร้อยคน
ต้องทาการอพยพคนไม่เกิน 20,000 คน
มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม จาเป็นต้องทาการบาบัดอย่างถูกวิธี
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 คน และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 300 คน
ต้องทาการอพยพคนมากกว่า 20,000 คน
มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม จาเป็นต้องทาการบาบัดอย่างถูกวิธีเป็นเวลานาน

ที่มา : Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management Agency,
U.S. Department of Transportation, 1990

4.6.3

ผลการศึกษา
(1) อัตราการรั่วไหล
จากข้อมูลโอกาสเกิดการรั่วไหลความถี่และโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการรวบรวมของ API
เปรียบเทียบกับการดาเนินการของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ดังตารางที่ 4.6-7 พบว่า การดาเนินการ
ของ ปตท. มีโอกาสเกิดการรั่วไหลสูงกว่าของ API โดยระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจะมีโอกาสรั่วไหลที่รูรั่ว
ขนาด 0.25 นิ้ ว มากที่ สุ ด และในกรณี เลวร้ายที่ สุ ด จะเป็ น การรั่ว ไหลแบบท่ อ แตกหั ก ส่ ว นของ API
มีโอกาสรั่วไหลที่รูรั่วขนาด 1 นิ้ วมากที่สุด และในกรณี เลวร้ายที่สุ ดจะเป็นการรั่วไหลแบบท่อแตกหั ก
ดังนั้น ในการประเมินผลกระทบในครั้งนี้จะพิจารณาใน 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่มีโอกาสเกิดการรั่ว ไหลมาก
ที่สุด (0.25 นิ้ว และ 1 นิ้ว) และกรณีเลวร้ายที่สุด (ท่อแตกหัก) เท่านั้น โดยระบบควบคุมการรั่วไหลของ
ก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ สามารถควบคุมกรณี เกิดการรั่ว ไหลได้ภ ายในระยะเวลา 1 นาที ดังนั้ น
ในที่นี้จึงประเมินในกรณีเลวร้ายที่สุด คือ กรณีที่เกิดการรั่วไหลนาน 1 นาที สาหรับการรั่วไหลและติดไฟ
ของก๊าซธรรมชาติที่ไม่มีการติดไฟในทันที (Late Ignitioin) ซึ่งจะเกิดผลกระทบสูงสุด จากการคานวณ
โดยใช้แบบจาลองฯ เมื่อพิจารณาขนาดของรูรั่ว ระยะเวลาในการรั่วไหล สภาวะเก็บกัก (แรงดัน และ
อุณหภูมิ) จะมีอัตราการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ แสดงดังตารางที่ 4.6-13
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ตารางที่ 4.6-13
อัตราการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
ปริมาณการรั่วไหล
อัตราการรั่วไหล
ขนาดรูรั่ว
(กิโลกรัมต่อ
1 นาที
3 นาที
ลักษณะการรั่วไหล1/
วินาที)
(กิโลกรัม)
(ปอนด์)
(กิโลกรัม)
(ปอนด์)
1. กรณีที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลมากที่สุด
0.25 นิ้ว
0.291
17.46
38.49
52.38
115.48
การรั่วไหลแบบต่อเนื่อง
1 นิ้ว
4.66
279.60
616.41
838.80
1,849.24
การรั่วไหลแบบต่อเนื่อง
2. กรณีเลวร้ายที่สุด
แตกหัก (8 นิ้ว) 2/
298.08
17,884.80 39,429.19
53,654.40 118,287.56 การรั่วไหลแบบทันทีทันใด
หมายเหตุ :

1/ ลักษณะการรั่วไหล

การรั่วไหลอย่างทันทีทันใด หมายถึง มีปริมาณการรั่วไหลมากกว่า 10,000 ปอนด์ ในช่วงเวลา 3 นาที
 การรั่วไหลแบบต่อเนื่อง
หมายถึง มีปริมาณการรั่วไหลน้อยกว่า 10,000 ปอนด์ ในช่วงเวลา 3 นาที
2/ กรณีแตกหัก จะพิจารณาขนาดรูรั่วไหลเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อก๊าซ


(2) โอกาสในการเกิดเหตุการณ์

โอกาสเกิดการรั่วไหล
เมื่อพิจารณาโอกาสการเกิดการรั่วไหลของท่อก๊าซธรรมชาติ โดยใช้ความถี่ของการ
เกิดอุบัติเหตุของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และสถิติที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
อเมริกา (API) จากเอกสาร API Recommended Practice 581: Risk Base Inspection Technology,
2008 (อ้างถึงตารางที่ 4.6-6 สรุปได้ว่า ท่อก๊าซธรรมชาติเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว มีโอกาสรั่วไหลที่ขนาดรูรั่ว
0.25 นิ้ว เกิดขึ้นมากที่สุด เท่ากับ 8.84 x 10-5 ครั้งต่อปี และรูรั่วขนาด 1 นิ้ว เท่ากับ 2.00 x 10-5 ครั้งต่อปี
และกรณีเลวร้ายที่สุด คือ ท่อแตกหัก มีโอกาสเท่ากับ 6.00 x 10-7 ครั้งต่อปี

โอกาสเกิดการติดไฟและระเบิด
เมื่ อพิ จารณาโอกาสการเกิ ดการรั่ วไหลแล้ วติ ดไฟ โดยใช้ ข้ อมู ลโอกาสในการเกิ ด
เหตุการณ์ในกรณีต่างๆ ของสาร C1-C2 ในสถานะก๊าซ ร่วมกับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) กรณีรูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว รูรั่วขนาด 1 นิ้ว และกรณีท่อแตกหัก พบว่า โอกาสเกิดการรั่วไหล
และติดไฟของท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติอยู่ในช่วง 9.50 x 10-7 ถึง 6.70 x 10-5 ครั้งต่อปี เมื่อนามาเปรียบเทียบ
กั บ โอกาสหรื อความถี่ ในการเกิ ดเหตุ การณ์ (Frequency) ตามคู่ มื อ Handbook of Chemical Hazard
Analysis Procedures (1990) พบว่า การเกิดเหตุการณ์รั่วไหลแล้วติดไฟหรือระเบิดมีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก
(Very Unlikely) กล่าวคือ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 1,000 ปี รายละเอียดดังตารางที่ 4.6-14
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หน้า 4-189

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.6-14
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลและติดไฟหรือระเบิดแบบต่างๆ บริเวณท่อก๊าซธรรมชาติ
โอกาสเกิดการ
รั่วไหลของท่อ
(ครั้งต่อปี)

ขนาด
รูรั่ว

ลักษณะการ
รั่วไหล

การติดไฟ
สัดส่วนของโอกาสเกิดการ
ต่อเนื่อง
รั่วไหลและติดไฟ 1/
ทันทีทันใด
1. กรณีที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลมากทีส่ ุด
0.25 นิ้ว
8.84 x 10-5
ต่อเนื่อง
1 นิ้ว

2.0010-5

2. กรณีเลวร้ายที่สดุ
แตกหัก
6.0010-7
หมายเหตุ :

1/
2/
3/

-

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์รั่วไหลแล้วติดไฟหรือระเบิด 2/
(ครั้งต่อปี)
VCE
0.04
0.04

Fireball
0.01

Flash Fire
0.06
0.15

Jet Fire
0.10
-

3.54X10-6

0

5.3010-6

8.8410-6

ต่อเนื่อง

8.00 10-7

0

1.2010-6

2.0010-6

ทันทีทันใด

2.4010-8

6.0010-9

9.0010-8

0

ระดับโอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ 3/

มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก
(Very Unlikely)
มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก
(Very Unlikely)
มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก
(Very Unlikely)

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ในกรณีต่างๆ ของสาร C1-C2 ในสถานะก๊าซ
คานวณจากโอกาสเกิดการรัว่ ไหลของท่อ คูณกับสัดส่วนของโอกาสเกิดการรั่วไหลและติดไฟหรือระเบิด
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการจัดระดับตามคู่มือ Handbook of Chemical Hazard
Analysis Procedures (1990) ของ Federal Emergency Management Agency, U.S. Department of
Transportation, U.S. EPA
ไม่มีโอกาสติดไฟหรือระเบิด

(3) ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์
ผลการศึ ก ษารั ศ มี ก ารแผ่ ค วามร้อ นจากการรั่ว ไหลและติ ด ไฟแบบต่ างๆ ของท่ อ ส่ ง
ก๊าซธรรมชาติ จะพิจ ารณาแนวท่อที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลมากที่ สุดของ ปตท. ขนาด 0.25 นิ้ว และ
การรั่วไหลมากที่สุดของ API ขนาด 1 นิ้ว และกรณีเลวร้ายที่สุด คือท่อแตกหัก สามารถสรุปการประเมิน
ผลกระทบได้ดังตารางที่ 4.7-15 มีรายละเอียดดังนี้
1) กรณีการติดไฟแบบ Jet Fire
การวิ เคราะห์ รั ศ มี ค วามร้ อ น (Incident Heat Flux) จากการรั่ ว แล้ ว ติ ด ไฟแบบ
Jet Fire ได้ประเมินที่ระดับพลังงานความร้อนตั้งแต่ 4.0-37.5 กิโลวัตต์ตอ่ ตารางเมตร ซึ่งที่ระดับพลังงาน
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างและคน (อ้างถึง ตารางที่ 4.6-9) โดยจากการประเมินพบว่าที่ระดับ
พลังงานต่างๆ มีรัศมีการแผ่ความร้อนจากการรั่วและเกิดการติดไฟแบบ Jet Fire ดังตารางที่ 4.6-16
โดยพื้นที่ที่อาจจะได้ผลกระทบดังรูปที่ 4.6-5 ถึง รูปที่ 4.6-10
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VCE (bar(g))

ขนาดรูรั่ว
4.0

0.039

0.069

0.138

0.345

1. จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ไปยังสถานีความคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
14.83
N/A
N/A
N/A
71.62
ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Fireball2/
- รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว

47.30

30.08

16.53

-4/

119.19

75.79

41.66

-4/

476.76

303.15

166.62

-4/

47.30

30.08

16.53

-4/

119.19

75.79

41.66

-4/

721.84

476.76

303.15

166.62

-4/

ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Fireball2/

71.62

47.30

30.08

16.53

-4/

ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Fireball2/
786.68
445.01
314.67
256.93

180.46

119.19

75.79

41.66

-4/

721.84

476.76

303.15

166.62

-4/

47.22

25.0

43.80

37.5

4.0

12.5

25.0

37.5

180.46
ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Fireball2/
786.68
445.01
314.67
256.93
721.84
ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Jet Fire 1/
2. จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ไปยังสถานีความคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
14.83
N/A
N/A
N/A
71.62
ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Fireball2/
- รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
54.49
47.22
43.80
41.65
180.46
ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Fireball2/
- รูรั่วขนาด 1 นิ้ว

- รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
- ท่อแตกหัก

54.49

12.5

Flash Fire3/
ความคงตัว
บรรยากาศ F
ความเร็วลม
1.5 m/s

- ท่อแตกหัก

41.65

ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Jet Fire 1/
3. กรณีรั่วไหลตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 นิ้ว
14.83
N/A
N/A
N/A
- รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
54.49
47.22
43.80
41.65
- รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Jet Fire 1/

- ท่อแตกหัก
1/
2/
3/

หน้า 4-191

4/

N/A

445.01

314.67

256.93

ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Fireball เนื่องจากมีลักษณะการรั่วไหลแบบต่อเนื่อง
ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Jet Fire เนื่องจากมีลักษณะการรั่วไหลแบบทันทีทันใด
กรณีการติดไฟแบบ Flash Fire เป็นรัศมีของการติดไฟ ไม่ใช่พื้นที่ที่ได้รับพลังงานความร้อน การติดไฟแบบ Flash Fire จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่ทาให้เกิดการระเบิด เนื่องจากมีแรงดันไม่มากพอจึงไม่ส่งผลเสียหายต่อวัสดุและ
อุปกรณ์
ไม่ติดไฟเนื่องจากมีค่าความเข้มข้นของก๊าซจากการรั่วไหลน้อยกว่าค่าขีดจากัดในการติดไฟต่าสุด (LFL เท่ากับ 50,000 ส่วนในล้านส่วน)
หมายถึง Unable to calculate distance to this flux คือ ระดับพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นในระดับความสูงที่ศึกษา (พิจารณาที่ระดับความสูง 1.5 เมตร จากระดับพื้น ซึ่งแทนระดับความสูงที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์) มีระดับพลังงานต่า
กว่าระดับพลังงานความร้อนที่ต้องการทราบ

รายงานฉบับสมบูรณ์)

หมายเหตุ :

786.68

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Jet Fire

รัศมีการแผ่ความร้อน (เมตร)
Fireball (kW/m2)

(kW/m2)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 4.6-15
รัศมีการแผ่ความร้อนจากการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire Fireball VCE และ Flash Fire ของท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.6-16
รัศมีการแผ่ความร้อน กรณีเกิดการรั่วและติดไฟแบบ Jet Fire
กรณีศึกษา

รัศมีการแผ่
ความร้อน (เมตร)

1. รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
- ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2
- ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2
- ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2
- ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2

N/A
N/A
N/A
14.83

2. รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
- ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2

41.65

- ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2

43.80

- ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2

47.22

- ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2

54.49

3. กรณีท่อแตกหัก
- ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2
- ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2
- ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2
- ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2

-1/
-1/
-1/
-1/

หมายเหตุ :

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
- สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
-

สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
- พื้นที่เกษตรกรรม
สถานประกอบการ
- ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
- พื้นที่เกษตรกรรม
สถานประกอบการ
- ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
- พื้นที่เกษตรกรรม
สถานประกอบการ
- ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
- พื้นที่เกษตรกรรม
สถานประกอบการ
- ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
-

1/

ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Jet Fire เนื่องจากมีลักษณะการรั่วไหลแบบทันทีทันใด
N/A หมายถึ ง Unable to Calculate Distance To This Flux คื อ ระดั บพลั งงานความร้อ นที่ เกิ ด ขึ้ น ในระดั บความสู งที่ ศึ ก ษา
(พิจารณาที่ระดับความสูง 1.5 เมตร จากระดับพื้น ซึ่งแทนระดับความสูงที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์) มีระดับพลังงานต่ากว่าระดับ
พลังงานความร้อนที่ต้องการทราบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-5 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 0.25 นิ้ว)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

MRS

รูปที่ 4.6-6 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีรูรวั่ 0.25 นิ้ว)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-7 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (กรณีรูรั่ว 0.25 นิ้ว ตลอดแนวท่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-8 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 1 นิ้ว)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-9 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีรูรวั่ 1 นิ้ว)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-10 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (กรณีรูรั่ว 1 นิ้ว ตลอดแนวท่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

2) กรณีกการติดไฟแบบ Fireball
การวิเคราะห์ รัศ มี ความร้อน (Incident Heat Flux) จากการรั่ว แล้ ว ติด ไฟแบบ
Fireball ได้ประเมินที่ระดับพลังงานความร้อนตั้งแต่ 4.0-37.5 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งที่ระดับพลังงาน
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างและคน (อ้างถึง ตารางที่ 4.6-9) โดยจากการประเมินพบว่าที่ระดับ
พลังงานต่างๆ มีรัศมีการแผ่ความร้อนจากการรั่วและเกิดการติดไฟแบบ Jet Fire ดังตารางที่ 4.6-17
โดยพื้นที่ที่อาจจะได้ผลกระทบดังรูปที่ 4.6-11 ถึงรูปที่ 4.6-13
ตารางที่ 4.6-17
รัศมีการแผ่ความร้อน กรณีเกิดการรั่วและติดไฟแบบ Fireball
กรณีศึกษา

รัศมีการแผ่
ความร้อน (เมตร)

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

-1/
-1/
-1/
-1/

-

-1/
-1/
-1/
-1/

-

1. รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
- ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2
- ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2
- ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2
- ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2
2. รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
- ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2
- ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2
- ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2
- ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2
3. กรณีท่อแตกหัก
- ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2

256.93

- ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2

314.67

- ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2

445.01

- ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2

786.68

-

สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
- พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
- ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
- พื้นที่เกษตรกรรม
สถานประกอบการ
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
- พื้นที่เกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัย
- โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
สถานประกอบการ
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
- พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
- พื้นที่เกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัย
- โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
สถานประกอบการ
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
- พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
- พื้นที่เกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัย
- โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
สถานประกอบการ

หมายเหตุ : ไม่มีโอกาสติดไฟแบบ Fireball เนื่องจากมีลักษณะการรั่วไหลแบบต่อเนื่อง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-11 : พื้นที่ที่ได้รบั ผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Fireball
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีท่อแตกหัก)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

MRS

รูปที่ 4.6-12 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Fireball
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีท่อแตกหัก)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-13 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ Fireball ของท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ (กรณีท่อแตกหัก ตลอดแนวท่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3) กรณีการระเบิดแบบ VCE
การระเบิดแบบ Vapor Cloud Explosion (VCE) เกิดจากก๊าซรั่วไหลออกสู่บรรยากาศ
จนความเข้มข้นของก๊าซธรรมชาติมีค่าระดับความเข้มข้นถึง LFL (Lower Flamable Limt) และเกิดการ
ระเบิ ด ขึ้ น โดยผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น จากการระบบเบิ ด แบบ VCE เป็ น ผลกระทบจากแรงดั น (Over
Pressure) โดยได้ประเมินที่ระดับแรงดันตั้งแต่ 0.039-0.345 บาร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์ อุปกรณ์ และ
สิ่งปลูกสร้าง (อ้างถึง ตารางที่ 4.6-10) ซึ่งจากการประเมิน พบว่า ที่ระดับแรงดันต่างๆ มีรัศมีที่ได้รับ
ผลกระทบจากการรั่วและเกิดการระเบิดแบบ VCE ดังตารางที่ 4.6-18 พื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบดัง
รูปที่ 4.7-14 ถึงรูปที่ 4.6-22
ตารางที่ 4.6-18
รัศมีการแผ่ความร้อน กรณีเกิดการรั่วและติดไฟแบบ VCE
กรณีศึกษา

รัศมีการแผ่
ความร้อน (เมตร)

1. รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
ระดับพลังงาน 0.345 bar(g)

16.53

ระดับพลังงาน 0.138 bar(g)

30.08

ระดับพลังงาน 0.069 bar(g)

47.30

ระดับพลังงาน 0.039 bar(g)

71.62

2. รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
ระดับพลังงาน 0.345 bar(g)

41.66

ระดับพลังงาน 0.138 bar(g)

75.79
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พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
-

สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
- พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (MRS)
ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
- พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (MRS)
พื้นที่เกษตรกรรม
- ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
- พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่เกษตรกรรม
- สถานประกอบการ
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (MRS)
ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
- พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่เกษตรกรรม
- สถานประกอบการ
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (MRS)
ที่อยู่อาศัย

-

สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่เกษตรกรรม
- สถานประกอบการ
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (MRS)
ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่เกษตรกรรม
- สถานประกอบการ
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (MRS)
ที่อยู่อาศัย
หน้า 4-203

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตารางที่ 4.6-18
รัศมีการแผ่ความร้อน กรณีเกิดการรั่วและติดไฟแบบ VCE (ต่อ)
ระดับพลังงาน 0.069 bar(g)

รัศมีการแผ่
ความร้อน (เมตร)
119.19

ระดับพลังงาน 0.039 bar(g)

180.46

3. กรณีท่อแตกหัก
ระดับพลังงาน 0.345 bar(g)

166.62

ระดับพลังงาน 0.138 bar(g)

303.15

ระดับพลังงาน 0.069 bar(g)

476.76

ระดับพลังงาน 0.039 bar(g)

721.84

กรณีศึกษา

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
-

สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่เกษตรกรรม
- สถานประกอบการ
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่เกษตรกรรม
- สถานประกอบการ
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
ที่อยู่อาศัย

-

สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่เกษตรกรรม
- สถานประกอบการ
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
- พื้นที่เกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัย
- โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
สถานประกอบการ
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
- พื้นที่เกษตรกรรม
ทีอ่ ยู่อาศัย
- โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
สถานประกอบการ
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
- พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
- พื้นที่เกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัย
- โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ (MRS)
สถานประกอบการ

ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด, 2564
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-14 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 0.25 นิ้ว)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-15 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีรูรวั่ 0.25 นิ้ว)
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หน้า 4-206

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-16 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (กรณีรูรั่ว 0.25 นิ้ว ตลอดแนวท่อ)
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หน้า 4-207

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-17 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 1 นิ้ว)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

MRS

รูปที่ 4.6-18 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีรูรั่ว 1 นิ้ว)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-19 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (กรณีรูรั่ว 1 นิ้ว ตลอดแนวท่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-20 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ (กรณีท่อแตกหัก)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

MRS
MRS
MRS

รูปที่ 4.6-21 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการฯ (กรณีท่อแตกหัก)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 4.6-22 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของการรั่วไหลและติดไฟแบบ VCE
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (กรณีท่อแตกหัก ตลอดแนวท่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

4.6.4

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment)
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่พิจารณาจากความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุของ API มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 4.6-19 โดยสรุปดังนี้
- ระดับความรุนแรง : จากการพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบกรณีการเกิดอัคคีภัย
ที่เกิดจากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ พบว่า ผู้ได้รับผลกระทบเป็นพนักงานในพื้นที่โครงการ ประชาชน
ที่ อ าศั ย อยู่ ใกล้ เคี ย ง ซึ่ งอาจได้ รั บ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพในระดั บ ร้ ายแรงถึ งขั้ น พิ ก ารหรื อ เสี ย ชี วิ ต ได้
เมื่ อ เกิ ด เหตุ อั ค คี ภั ย หรื อ ระเบิ ด โดยระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบสู งสุ ด อยู่ ใน ระดั บ ปานกลาง
(Moderate)
- ระดับโอกาสของการเกิด : จากการพิจารณาข้อมูลสถิติของความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
รั่วไหลของก๊าซฯ จากท่ อจากข้อมูล ของสถาบัน ปิโตรเลี ยมแห่ งอเมริกา (API) ในเอกสาร Risk-Based
Inspection Technology, API Recommended Practice 581 (2008) พบว่ า โอกาสในการเกิ ด
เหตุการณ์อยู่ใน ระดับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก (Very Unlikely)
- ระดั บ ความเสี่ ยง : จากการประเมิน ผลกระทบกรณี การเกิด อัค คีภั ย และการระเบิ ด
จากการรั่ ว ไหลของก๊ าซธรรมชาติ บ ริ เวณพื้ น ที่ โ ครงการฯ พบว่ า ระดั บ ความรุน แรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับปานกลาง และโอกาสในการเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับมีโอกาสเกิดขึ้นยาก ดังนั้นระดับความเสี่ยง
ของการเกิ ดอัน ตรายร้ายแรงจึ งอยู่ ใน ระดั บ ต่า ซึ่งเป็น ความเสี่ ยงที่อยู่ในระดับ ที่ ยอมรับ ได้ ไม่ ต้องมี
การจัดการเพิ่มเติม สามารถใช้การจัดการโดยเฉพาะเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีอยู่แล้วได้
จากผลการประเมินผลกระทบกรณีการเกิดอัคคีภัยที่เกิดจากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ
บริเวณพื้นที่โครงการฯ พบว่า ระดับความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และโอกาสในการเกิด
เหตุการณ์อยู่ในระดับมีโอกาสเกิดขึ้นยาก ดังนั้นระดับความเสี่ยงของการเกิดอันตรายร้ายแรงจึงอยู่ใน
ระดับต่า ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดระดับความรุนแรง
ของเหตุการณ์และลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรงจากการรั่วไหลของก๊าซบริเวณ
พื้นที่โครงการฯ จึงได้มีการกาหนดมาตรการรายป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความเสี่ยงและอันตราย
ร้ายแรง ละเอียดจะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 5
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.6-19
ผลการประเมินระดับความรุนแรงบริเวณท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
โอกาสเกิดขึ้นของเหตุการณ์ (ครั้ง/ปี)
ขนาดรูรั่ว
(นิ้ว)

Jet Fire

Fireball

VCE

Flash Fire

ระดับโอกาส
ของการเกิด
การรั่วไหล
และติดไฟ

Jet Fire
ที่ระดับ
พลังงาน
12.5
kW/m2 1/

ความรุนแรงของเหตุการณ์
Fireball
VCE
ที่ระดับ
ที่ระดับ
พลังงาน
แรงดัน
12.5
0.069 บาร์
kW/m2
2/

ไม่มี
โอกาสเกิด

6.0010-9

2.4010-8

ไม่มี
โอกาสเกิด

มีโอกาส
เกิดขึ้น
ยากมาก

ไม่มี
โอกาสเกิด

445.01

476.76

2. จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ไปยังสถานีความคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
0.25 นิ้ว 8.8410-6
ไม่มี
3.54X10-6
มีโอกาส
N/A
ไม่มี
47.30
8.8410-6
โอกาสเกิด
เกิดขึ้น
โอกาสเกิด
ยากมาก

1 นิ้ว

2.0010-6

ไม่มี
โอกาสเกิด

8.00 10-7

2.0010-6
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มีโอกาส
เกิดขึ้น
ยากมาก

47.22

Flash Fire
ความคงตัว
บรรยากาศ F
ความเร็วลม
1.5 m/s3/

ระดับความ
รุนแรง
(Severity)

ระดับ
ความเสี่ยง
(โอกาส
คูณกับ
ระดับ
ความ
รุนแรง)

Jet Fire

Fireball

VCE

Flash Fire

-4/

-

ไม่มีโอกาสเกิด

- สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
- พื้นทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์

-4/

ปานกลาง

ต่า

-4/

- สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
- พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ไม่มีโอกาสเกิด

-4/

ปานกลาง

ต่า

-4/

ไม่มีโอกาสเกิด

สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ไม้ยืนต้น
ถนน
พืชไร่
ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ไม้ยืนต้น
ถนน
ที่อยู่อาศัย
แหล่งน้า
สถานประกอบการ

-4/

ปานกลาง

ต่า

-4/

-

ไม่มีโอกาสเกิด

-4/

ปานกลาง

ต่า

-4/

- สถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาตรก๊าซ
ธรรมชาติ (MRS)
- พื้นที่ว่างไม่ใช้
ประโยชน์

ไม่มีโอกาสเกิด

- สถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาตรก๊าซ
ธรรมชาติ (MRS)
- พื้นที่ว่างไม่ใช้
ประโยชน์
- สถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาตรก๊าซ
ธรรมชาติ (MRS)
- โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
- พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- ถนน

-4/

ปานกลาง

ต่า

1/

1. จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ไปยังสถานีความคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
0.25 นิ้ว 8.8410-6
ไม่มี
3.54X10-6
มีโอกาส
N/A
ไม่มี
47.30
8.8410-6
โอกาสเกิด
เกิดขึ้น
โอกาสเกิด
ยากมาก
1 นิ้ว
ไม่มี
มีโอกาส
47.22
ไม่มี
119.19
2.0010-6
8.00 10-7 2.0010-6
โอกาสเกิด
เกิดขึ้น
โอกาสเกิด
ยากมาก

แตกหัก

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ไม่มี
โอกาสเกิด

119.19

-

สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม้ยืนต้น
ถนน
พืชไร่
ที่อยู่อาศัย
แหล่งน้า
สถานประกอบการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.6-19
ผลการประเมินระดับความรุนแรงบริเวณท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ต่อ)
โอกาสเกิดขึ้นของเหตุการณ์ (ครั้ง/ปี)
ขนาดรูรั่ว
(นิ้ว)

Jet Fire

Fireball

VCE

Flash Fire

ระดับโอกาส
ของการเกิด
การรั่วไหล
และติดไฟ

Jet Fire
ที่ระดับ
พลังงาน
12.5
kW/m2 1/

ความรุนแรงของเหตุการณ์
Fireball
VCE
ที่ระดับ
ที่ระดับ
พลังงาน
แรงดัน
12.5
0.069 บาร์
kW/m2
2/

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
Flash Fire
ความคงตัว
บรรยากาศ F
ความเร็วลม
1.5 m/s3/

Jet Fire

Fireball

ไม่มี
โอกาสเกิด

6.0010-9

2.4010-8

ไม่มี
โอกาสเกิด

มีโอกาส
เกิดขึ้น
ยากมาก

3. กรณีการรั่วไหลตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
0.25 นิ้ว 8.8410-6
ไม่มี
3.54X10-6
มีโอกาส
8.8410-6
โอกาสเกิด
เกิดขึ้น
ยากมาก

1 นิ้ว

2.0010-6

ไม่มี
โอกาสเกิด

8.00 10-7

2.0010-6
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มีโอกาส
เกิดขึ้น
ยากมาก

ไม่มี
โอกาสเกิด

-4/

ปานกลาง

ต่า

-4/

ปานกลาง

ต่า

-4/

ปานกลาง

ต่า

Flash Fire

1/

2. จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ไปยังสถานีความคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ ว (ต่อ)
1 นิ้ว
(ต่อ)
แตกหัก

VCE

ระดับความ
รุนแรง
(Severity)

ระดับ
ความเสี่ยง
(โอกาส
คูณกับ
ระดับ
ความ
รุนแรง)

445.01

476.76

-4/

N/A

ไม่มี
โอกาสเกิด

47.30

-4/

47.22

ไม่มี
โอกาสเกิด

119.19

-4/

ไม่มีโอกาสเกิด

-

- สถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาตรก๊าซ
ธรรมชาติ (MRS)
- โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
- พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- ถนน
- ที่อยู่อาศัย
- พื้นที่เกษตรกรรม
- สถานประกอบการ
- โรงงานอุตสาหกรรม

-

-

-

ไม่มีโอกาสเกิด

-

สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
พื้นที่เกษตรกรรม
สถานประกอบการ
ที่อยู่อาศัย

ไม่มีโอกาสเกิด

-

ที่อยู่อาศัย
พื้นที่เกษตรกรรม
สถานประกอบการ
สถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาตรก๊าซ
ธรรมชาติ (MRS)
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
ที่อยู่อาศัย
พื้นที่เกษตรกรรม
สถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่เกษตรกรรม
สถานประกอบการ
ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาตรก๊าซ
ธรรมชาติ (MRS)
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
พื้นที่เกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัย
สถานประกอบการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.6-19
ผลการประเมินระดับความรุนแรงบริเวณท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ต่อ)
โอกาสเกิดขึ้นของเหตุการณ์ (ครั้ง/ปี)
ขนาดรูรั่ว
(นิ้ว)

Jet Fire

Fireball

VCE

Flash Fire

ระดับโอกาส
ของการเกิด
การรั่วไหล
และติดไฟ

Jet Fire
ที่ระดับ
พลังงาน
12.5
kW/m2 1/

ความรุนแรงของเหตุการณ์
Fireball
VCE
ที่ระดับ
ที่ระดับ
พลังงาน
แรงดัน
12.5
0.069 บาร์
kW/m2
2/

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
Flash Fire
ความคงตัว
บรรยากาศ F
ความเร็วลม
1.5 m/s3/

หมายเหตุ :

ไม่มี
โอกาสเกิด

1/

2/
3/
4/

6.0010-9

2.4010-8

ไม่มี
โอกาสเกิด

มีโอกาส
เกิดขึ้น
ยากมาก

Fireball

- สถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาตรก๊าซ
ธรรมชาติ (MRS)
ไม่มี
โอกาสเกิด

VCE

Flash Fire

ปานกลาง

ต่า

1/

3. กรณีการรั่วไหลตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว (ต่อ)
1 นิ้ว
(ต่อ)

แตกหัก

Jet Fire

ระดับความ
รุนแรง
(Severity)

ระดับ
ความเสี่ยง
(โอกาส
คูณกับ
ระดับ
ความ
รุนแรง)

445.01

476.76

-4/

ไม่มีโอกาสเกิด

- สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 - พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ - ถนน
- พื้นที่เกษตรกรรม
- ที่อยู่อาศัย
- สถานีควบคุมความดัน และวัดปริมาตรก๊าซ
ธรรมชาติ (MRS)
- โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน - สถานประกอบการ
-

สถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติ (MRS)
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1
พื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ถนน
พื้นที่เกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัย
สถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาตรก๊าซ
ธรรมชาติ (MRS)
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
สถานประกอบการ

-4/

การติดไฟแบบ Jet Fire และ Fireball พิจารณาผลกระทบจากการแผ่รังสีความร้อนที่ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2 เริ่มมีผลกระทบต่อคนจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยมีโอกาสเกิดการเสียชีวิตได้ร้อยละ 1 หากอยู่ในบริเวณที่มีระดับพลังงานดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน 1 นาที ขึ้นไป และ/หรือ
ทาให้ผิวหนังไหม้ได้ภายใน 10 วินาที
การระเบิดแบบ VCE พิจารณาผลกระทบจากแรงดันในการระเบิดที่ระดับแรงดัน 0.069 bar(g) ที่เริ่มสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การผลิตที่อยู่ใกล้เคียง
กรณีการติดไฟแบบ Flash Fire เป็นรัศมีของการติดไฟ ไม่ใช่พื้นที่ที่ได้รับพลังงานความร้อน การติดไฟแบบ Flash Fire จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่ทาให้เกิดการระเบิด เนื่องจากมีแรงดันไม่มากพอจึงไม่ส่งผลเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์
ไม่ติดไฟเนื่องจากมีค่าความเข้มข้นของก๊าซจากการรั่วไหลน้อยกว่าค่าขีดจากัดในการติดไฟต่าสุด (LFL เท่ากับ 50,000 ส่วนในล้านส่วน)
N/A หมายถึง Unable to calculate distance to this flux คือ ระดับพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นในระดับความสูงที่ศึกษา (พิจารณาที่ระดับความสูง 1.5 เมตร จากระดับพื้น ซึ่งแทนระดับความสูงที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์) มีระดับพลังงานต่ากว่าระดับพลังงานความร้อนที่ต้องการทราบ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

4.6.5

การประเมินอันตรายร้ายแรงจากการเกิดผลกระทบแบบต่อเนื่อง (Domino Effect)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินอันตรายร้ายแรงของโครงการฯ โดยประเมินการรั่วไหลและติดไฟ
เป็ น แบบ Vertical Jet Fire ซึ่ ง เป็ น การติ ด ไฟเนื่ อ งมาจากการเกิ ด การรั่ ว ไหลของก๊ า ซธรรมชาติ
จากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีแรงดันสูงแล้วเกิดการติดไฟแบบไฟพุ่งขึ้นด้านบน ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นเฉพาะ
ในกรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติอยู่เหนือพื้นดิ น โดยเปลวไฟที่มีลักษณะพุ่งขึ้นด้านบนจะมีผลกระทบต่อพื้นที่
ใกล้ เคี ย งที่ อ ยู่ บ ริ เวณเหนื อ พื้ น ดิ น เนื่ อ งจากความร้ อ นที่ เกิ ด จากการติ ด ไฟแบบ Vertical Jet Fire
จะมีอุณหภูมิสูงบริเวณเปลวไฟ และเหนือเปลวไฟ สาหรับระยะระหว่างท่อที่รั่วไหลกับฐานของเปลวไฟ
จะมีอุณหภูมิต่ากว่าบริเวณอื่นของเปลวไฟ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ
ถูกฝังอยู่ใต้พื้น ดิน ซึ่งสามารถดูดซับ พลั งงานความร้อนได้แทบทั้งหมดจนไม่ส่ งผลเสี ยหายต่อแนวท่ อ
ส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นโอกาสที่ความร้อนจากการรั่วไหลและติดไฟแบบ Vertical Jet
Fire จะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่อยู่ใกล้เคียงกันจึงมีน้อยมาก
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าพลังงานความร้อนจากการติดไฟที่สามารถทาลายอุปกรณ์และโครงสร้าง
รวมถึงทาให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างท่อได้ต้องมีค่าพลังงานความร้อนในระดับ 37.5 kW/m2 ขึ้นไป
(World Bank Technical Paper No.55,1 998 แ ล ะ “Evaluation of Accidents with Domino
Effect in LPG storage areas” ของ J.R.B. Alencar, R.A.P. Barbosa และ M.B. de Souza Jr.)
ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้พื้นดิน โดยคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีน้าหนัก
หนักเบากว่าอากาศ หากเกิดการรั่วไหลจะแพร่กระจายในช่องว่างภายใต้พื้นดินและลอยขึ้นสู่ด้านบน
โอกาสที่จะเกิดการติดไฟภายใต้พื้นดินซึ่งต้องมีปริมาณก๊าซธรรมชาติเพียงพอถึงระดับที่ติดไฟได้ (Lower
Flammability Limit ; LFL) จึงมีน้อยมาก ประกอบกับมีระบบตรวจสอบการรั่วไหลอัตโนมั ติที่สามารถ
ควบคุมการจ่ายก๊าซธรรมชาติ เมื่อตรวจพบการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบในกรณี เกิดการรั่วไหลและติดไฟหรือการระเบิดต่อแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยง
อันตรายตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ จึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก
นอกจากนี้ ในส่วนของท่อที่วางอยู่ใต้ดินมีการออกแบบและกาหนดให้ระยะห่างทั้งในแนวราบ
และแนวดิ่ง ระหว่างท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ กับระบบสาธารณูปโภคและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
อื่นๆ ใต้ดิน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ปล่อยภัยตามมาตรฐาน ASME B31.8 (Lasted Edition)
ที่กาหนดให้ท่อส่งก๊าซฯ ต้องมีระยะห่างจากระบบท่อสาธารณูปโภคใต้ดินไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว หรือประมาณ
15 เซนติเมตร โดยโครงการได้กาหนดให้มีระยะห่างจากระบบสาธารณูปโภคไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
ดังนั้น จึงไม่มีโอกาสเกิดการเกิดผลกระทบแบบต่อเนื่อง (Domino effect)
สาหรับท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ที่อยู่บนดิน (Above Ground) จะวางอยู่ภายในพื้นที่ของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ซึ่งจะวางอยู่ใกล้กับท่อ Service Water, ท่อ Station Air, ท่อ Control Air, ท่อ
Waste Water, ท่อน้า Condensate, ท่อน้าดิบ 2 ท่อ, ท่อน้าดับเพลิง และท่อไอน้า ซึ่งไม่ใช่สารที่มีความ
เสี่ ย งในการเกิ ด อั น ตรายร้ ายแรงและมี ระยะห่ างในแนวดิ่ งและแนวราบไม่ น้ อ ยกว่ า 30 เซนติ เมตร
ตามมาตรฐานของ ปตท. ดังนั้น จึงไม่มีโอกาสเกิดการเกิดผลกระทบแบบต่อเนื่อง (Domino effect)
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4.6.6

การกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
โครงการฯ ได้มีการกาหนดมาตรการต่างๆ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน ASME B31.8 (Lasted Edition) ในทุ ก ขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการออกแบบ ขั้ น การ
ก่ อ สร้ าง การด าเนิ น การ และการบ ารุงรัก ษาท่ อ ส่ งก๊ าซ ระบบการตรวจประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน
ทั้งภายนอก-ภายในองค์กร ระบบการคัดเลือกผู้รับเหมา ที่พิจารณาด้านความเชี่ยวชาญและมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย มาเป็นอันดับแรก ตลอดจนมาตรการในเรื่องแผนฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งจะสามารถป้องกัน
หรือลดโอกาสในการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุดรวมทั้งลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นได้ สรุปประเด็นสาคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ดังนี้
1) การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จั ด ให้ มี ก ารอบรม/ให้ ค วามรู้ ด้ านอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย อย่ างเหมาะสม
แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซฯ โดยหัวข้อที่การฝึกอบรม เช่น กฏระเบียบความปลอดภัย
และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในเขตระบบท่อส่งก๊าซฯ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
วิธีการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
2) การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุก๊าซรั่วและการลุกไหม้จากก๊าซรั่ว
- ออกแบบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้มความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน
ASME B31.8 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน
- ตรวจสอบและบารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ อย่างสม่าเสมอ
- ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของพื้นที่วางท่อ และหน่วยงานรับผิดชอบดูแล
ระบบสาธารณูปโภคบริเวณใกล้เคียงแนววางท่อของโครงการให้แจ้งกิจกรรมใดๆ ที่จะดาเนินการในเขต
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแก่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เป็นการล่วงหน้า
- จั ด ให้ มี ร ะบบการขออนุ ญ าตท างาน (Work Permit) เพื่ อ ท างานภายในพื้ น ที่
เขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติก่อนดาเนินการกิจกรรมใดๆ บริเวณท่อส่งก๊าซฯ
- จัดให้มีระบบการตรวจจับ (Detection) เพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหล และสามารถรายงาน
ด้วยระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ (On-Line Report) ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3) การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติกรณีก๊าซรั่ว
- จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงนฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ในทันที
ที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่วของก๊าซ และฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดทาเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินได้แก่ สถานีตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล เป็นต้น
- จั ด ให้ มี ร ะบบประกั น ภั ย คุ้ ม ครองชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น ที่ ได้ รับ ความเสี ย หายจาก
การดาเนินโครงการฯ

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64352_บทที่ 4 (SEC.3) Rev.00 (Final)

หน้า 4-219

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

4) การป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่สามและการก่อวินาศกรรม
- ดูแลรักษาป้ายเตือนแสดงตาแหน่งท่อส่งก๊าซ พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ป้ายเตือน หรือสัญลักษณ์ให้สามารถมองเห็นข้อความและหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน และชุมชนที่ใกล้เคียง ช่วยสอดส่อง
ดูแลมิให้ผู้ใดมาทากิจกรรม อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ รวมทั้ง
หากหน่วยงานใดจะดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือกระทาการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ เช่น
การซ่ อ มบ ารุ งถนน ไฟฟ้ า ประปา โทรศั พ ท์ เป็ น ต้ น ในเขตระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ต้ อ งแจ้ งให้
บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) รับทราบ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานตลอดระยะเวลาดาเนินการ
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มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

บทที่ 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1.1

บทนา
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ต่อไปจะเรียกว่า
“โครงการ”) เป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 นิ้ว มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจาก Sale Tap Valve ขนาด 12 นิ้ว
ที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 (Block Valve Station 4.1 ; BV 4.1) ของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”)
ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน (หนองคล้า-มาบใหญ่) เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง และไปสิ้นสุดที่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (Metering and Regulation
Station ; MRS) ของโรงไฟฟ้ าเอ็ กโก โคเจน (ส่ วนขยาย ครั้งที่ 1) ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุ ตสาหกรรมระยอง
อินดัสเตรียล ปาร์ค หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน (หนองคล้า-มาบใหญ่) เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคม
พัฒ นา จั งหวัดระยอง แนวท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการ จะวางในเขตทางของถนนทั้งหมดมี ระยะทาง
ประมาณ 1.362 กิโลเมตร ซึ่งระบบท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการถูกออกแบบความดันใช้งานสูงสุดที่ประมาณ
1,250 psig
ภายหลังจากการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะโอนกรรมสิ ทธิ์
ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการจนถึงวาล์วตัวสุดท้ายภายใน MRS ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เป็นระยะทางประมาณ 1.362 กิโลเมตร ให้กับ ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดูแล ตรวจสอบ และบารุงรักษาระบบ โดย ปตท. จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในระยะ
ดาเนินการหลังจากที่ ปตท. ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อส่งก๊าซฯ เรียบร้อยแล้ว
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ พบว่า
ผลกระทบส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง เช่น เสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อสร้าง ฝุ่นละออง
จากการขุดเปิดหน้าดิน การจัดการกากของเสีย การคมนาคม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น
ส่วนผลกระทบในระยะดาเนินการเป็นผลกระทบเกี่ยวกับความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยของระบบท่อส่ง
ก๊าซฯ
เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ จึงกาหนดให้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1. แผนปฏิบัติการทั่วไป
2. แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ
3. แผนปฏิบัติการด้านเสียง
4. แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทะลายของดิน
5. แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้าและทรัพยากรชีวภาพทางน้า
6. แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม
7. แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
8. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย
9. แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10. แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ซึ่งมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการแต่ละด้านดังต่อไปนี้
5.1.2

แผนปฏิบัติการทั่วไป
(1) ปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในรู ป แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มตามที่ เ สนอในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย
ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกากับ ควบคุม
ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(2) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการวางท่อจาก
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง รวมทั้งจะต้ องได้รับอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้ องก่อ นเริ่ ม
ดาเนินการก่อสร้างโครงการ
(3) นารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกาหนดในเงื่อนไขสัญญา
รับดาเนินการออกแบบ สัญญาก่อสร้าง สัญญาดาเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในทางปฏิบัติ และนาไปติดประกาศและเผยแพร่ให้กับชุมชนบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ
รับทราบ
(4) จัดทาข้อมูลรายละเอียดโครงการ พร้อมแผนที่แสดงตาแหน่งแนวท่อที่ดาเนินการจริง
อย่างละเอียดและชัดเจน และส่งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่แนวท่อพาดผ่าน เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว
ใช้ ป ระกอบการวางแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นอนาคต และป้ อ งกั น และลดผลกระทบจากการเกิ ด อุ บั ติ ภั ย
ตามแนวระบบท่ อ และน าเสนอให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยผนวกในรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
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หน้า 5-2

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(5) จัดทาคู่มือการระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการ และการปฏิบัติตน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อชุมชน หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ หน่วยงานด้านการจราจร และ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
(6) หากเกิ ด ความเสี ย หายอั น เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น โครงการ ให้ บริษัท เอ็กโก โคเจน
เนอเรชั่น จากัด ดาเนินการจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอวงเงินเบื้องต้น
ให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในเบื้องต้นโดยไม่ชักช้า กรณีที่
ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้พิจารณาดาเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(7) บริ ษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ต้องจัดทาและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้หน่ วยงานผู้อนุญาตพิจารณาทุกๆ 6 เดือน ตามแนวทางการนาเสนอ
รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการฯ ตามที่ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
กาหนด
(8) หากผลการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม แสดงให้ เ ห็ น แนวโน้ ม ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และหากเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ต้องแจ้งให้
จังหวัดระยอง สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
(9) หากบริ ษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด มีความจาเป็นต้องเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาต เป็นผู้พิจารณา ดังนี้

หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อ
สาระส าคั ญ ของการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
และเป็นมาตรการที่เกิดผลดี ต่อสิ่ งแวดล้ อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอานาจอนุมัติ
หรื ออนุ ญาตรั บ จดแจ้ งการปรั บ ปรุ งแก้ไขเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และเงื่ อ นไข
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทาสาเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ส่งให้สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64353_บทที่ 5 (SEC 1) Rev.00 (Final)

หน้า 5-3

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หากหน่วยงานที่มีอานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระสาคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ให้หน่วยงานที่ มีอานาจในการอนุมัติ
หรื ออนุ ญาตจั ดส่ งรายงานการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้อ งกันและแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สานักงานนโยบายและ
แผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ ชานาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือ
กิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ
ให้ ความเห็ น ชอบประกอบแล้ ว หน่ ว ยงานที่มีอานาจในการอนุ มัติ ห รืออนุญาต ต้องแจ้งผลการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย
(10) หากยั ง มี ป ระเด็ น ปั ญ หาข้ อ วิ ต กกั ง วลและห่ ว งใยของชุ ม ชนต่ อ การด าเนิ น โครงการ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้ง
ของชุมชนในพื้นที่ทันที
(11) เมื่อบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ได้โอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยั ง โรงไฟฟ้ า เอ็ ก โก โคเจน (ส่ ว นขยาย ครั้ ง ที่ 1) ของบริ ษั ท เอ็ ก โก โคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด
ให้ บ ริ ษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็ น ผู้ ดูแลรับผิ ดชอบในช่วงดาเนินการโครงการแล้ว บริษัท เอ็ กโก
โคเจนเนอเรชั่ น จ ากั ด จะต้ อ งแจ้ ง การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ร ะบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ดั ง กล่ า วและ
ความรั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ ต ามมาตรการต่ า งๆ ในระยะด าเนิ น การของ บริ ษั ท ปตท. จ ากั ด (มหาชน)
ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มทราบโดยเร็ ว เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ในการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการต่อไป
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5.1.3

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ประกอบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและ
ระยะดาเนินการ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.3.1

ด้านคุณภาพอากาศ
(1) หลักการและเหตุผล
จากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระหว่างการก่อสร้างจากการขุดเปิด
พื้นที่ และจากการทางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการวางท่อด้วยวิธีการขุดเปิด ดันลอด และเจาะลอด
ด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) พบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) จากการ
ขุดเปิดพื้นที่ที่ได้จากการประเมิน ด้วยแบบจาลองรวมกับค่าสูงสุ ดของผลการตรวจวัด ค่า ความเข้ม ข้น
ของฝุ่นละอองรวมในปัจ จุบั นของพื้น ที่ศึกษามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ที่กาหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ส่วนค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศจากการทางานของเครื่องจักและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ได้แก่
ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ได้จากการประเมินด้วยแบบจาลอง
กั บ ค่ า ความเข้ ม ข้ น สู ง สุ ด จากการตรวจวั ด พบว่ า มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนดเช่ น กั น
ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจะอยู่ในระดับต่า
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการมีผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศต่อคนงานก่อสร้าง พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด
ในที่ นี้ จึ ง ต้ อ งมี ก ารก าหนดมาตรการป้อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมต่อไป
(2) วัตถุประสงค์
เพื่ อ ลดปริ ม าณและควบคุ ม การฟุ้ ง กระจายของฝุ่ น ละอองที่ เ กิ ด จากการก่ อ สร้ า ง
วางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ รวมทั้งลดการเกิดมลพิษทางอากาศจากไอเสียของเครื่องจักรและเครื่องยนต์
ที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
(3) พื้นที่เป้าหมาย
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ
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(4) วิธีการดาเนินงาน
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. ไม่ เ ปิ ด หน้ า ดิ น พร้ อ มกั น ตลอดแนวก่ อ สร้า ง โดยเปิ ด พื้ น ที่ เ ฉพาะที่ จ าเป็น
และเมื่อวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วเสร็จให้ฝังกลบโดยเร็ว
2. ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมการวางท่อแบบขุดเปิด และถนนทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มจานวนครั้งหากมีปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจายมาก
ยกเว้นวันที่มีฝนตก โดยเฉพาะช่วงที่มีการวางท่อใกล้แหล่งชุมชน
3. ติ ด ตั้ ง แผงพลาสติ ก /รั้ ว /ผ้ า ใบ เพื่ อ ลดการฟุ้ ง กระจายของฝุ่ น ละออง
ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีการวางท่อแบบขุดเปิด ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบ
ดั ง กล่ า วได้ ให้ ฉี ด พรมน้ าหรื อ จั ด ให้ มี สิ่ ง ปกคลุ ม กองวั ส ดุ ที่ ใ ช้ อ ย่ า งมิ ด ชิ ด เพื่ อ ลดการฟุ้ ง กระจาย
ของฝุ่นละออง
4. จัดให้มีพื้นที่ฉีดล้างทาความสะอาดล้อรถภายในพื้นที่เก็บกองท่อ (Stock Yard)
เพื่อล้างทาความสะอาดเศษดิน เศษโคลน หรือทรายที่ติดล้อรถ ก่อนนารถออกจากพื้นที่โครงการ
5. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
6. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด
7. ปิ ด คลุ ม รถบรรทุ ก ขนส่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ป้ อ งกั น การฟุ้ ง กระจายและ
การตกหล่นของวัสดุขณะขนส่ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดวัสดุก่อสร้างหรือดินตกหล่นบนถนนในกรณีที่
ต้องทาความสะอาดถนน
8. จากัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในช่วงที่ผ่านชุมชน และไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ทั่วไป
(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
ดัชนีตรวจวัด
: - TSP (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
- PM-10 (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
- ทิศทางและความเร็วลม
สถานีตรวจวัด
: จานวน 2 สถานี (ดังรูปที่ 5.1-1) ประกอบด้วย
- สถานีที่ 1 (A1) : บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า
หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้แนวท่อส่งก๊าซฯ
บริเวณ KP 1+150 ถึง KP 1+200
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-

วิธีการตรวจวัด

:

ความถี่

:

สถานีที่ 2 (A2) : บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า
หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้แนวท่อส่งก๊าซฯ
บริเวณ KP 0+850 ถึง KP 0+900
- TSP เก็บตัวอย่างด้วย High Volume Air Sampler
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี Gravimetric ตามมาตรฐาน
U.S. EPA
- PM-10 เก็บตัวอย่างด้วย High Volume PM-10
Air Sampler วิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี Gravimetric
ตามมาตรฐาน PA 076
- ทิศทางและความเร็วลม เก็บตัวอย่างด้วย Wind
Speed & Direction Meter วิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี
EPA Method (WRPLOT Utility Program)
ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยพิจารณาจุดที่ดาเนินการ
ตรวจวัดตามกิจกรรมก่อสร้างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
จัดทารายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ
ในระยะก่อสร้าง
ประมาณ 45,000 บาทต่อครั้งต่อสถานี

งบประมาณ
:
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยมีการติดตามตรวจวัดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมในช่ว งที่มี
กิจกรรมก่อสร้างใกล้เคียงสถานีตรวจวัด
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(7) งบประมาณ
รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง
(8) การประเมินผล
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้ อ มระบุ ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจอนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด เป็นประจาทุก 6 เดือน

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64353_บทที่ 5 (SEC 1) Rev.00 (Final)

หน้า 5-7

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

5.1.3.2

ด้านเสียง
(1) หลักการและเหตุผล
กิจกรรมของโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อระดับเสียงจะมีเฉพาะในช่วงระยะก่อสร้าง
โดยกิจกรรมหลักที่เป็นแหล่งกาเนิดของเสียงดัง คือ การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการวางท่อส่งก๊าซฯ เช่น
การขุดเปิดพื้นที่ การวางท่อแบบดันลอดและเจาะลอด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลกระทบด้าน
เสียงจากกิจ กรรมการก่อสร้ างของโครงการต่อพื้นที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบด้านเสี ยงจากการ
ก่อสร้างบริเวณบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้พื้นที่วางท่อบ่อขุดเปิด และบริเวณบ่อส่งของวิธีการวางท่อ
แบบดันลอดและแบบเจาะลอดมากที่สุด พบว่า ระดับเสียงรวมจากกิจกรรมก่อสร้างเมื่อรวมระดับเสียง
สูงสุดจากการตรวจวัดปัจจุบันมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กาหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) แต่เมื่อประเมินค่าระดับเสียงรบกวน พบว่า มีค่าระดับการรบกวนสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง
ค่าระดับเสียงรบกวน ที่กาหนดให้ค่าระดับเสียงรบกวนต้องมีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น จึงต้องมีการ
ติดตั้งกาแพงกั้นเสียงบริเวณบ่อส่งเพื่อให้ค่าระดับเสียงรบกวนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านเสียงที่ อาจเกิดขึ้นต่อคนงานก่อสร้าง และประชาชน
ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ จึงต้องมีการกาหนดแผนปฏิบัติการฯ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง
ต่อไป
(2) วัตถุประสงค์
เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ผลกระทบด้ า นเสี ย งต่ อ คนงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ที่ มี เ สี ย งดั ง
และเพื่อลดความเดือดร้อนราคาญต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นทีใ่ กล้เคียง
(3) พื้นที่เป้าหมาย
ตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้าง/วางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ
(4) วิธีการดาเนินงาน
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. แจ้งแผนก่อสร้างให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างได้รับทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนดาเนินกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทาง
ที่มีการก่อสร้างโครงการ
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบประชาชนที่ อาศัยอยู่ในระยะประชิดกับพื้นที่
ก่อสร้างเป็นประจา เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และหากมีผลกระทบเกิดขึ้น
โครงการต้องดาเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64353_บทที่ 5 (SEC 1) Rev.00 (Final)

หน้า 5-8

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
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3. กรณีก่อสร้างโดยใช้วิธีการเจาะลอด/ดันลอด ให้กาหนดตาแหน่งบ่อรับ-บ่อส่ง
โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่อ่อนไหว
4. ติดตั้งกาแพงกั้นเสียงชั่วคราวเป็นรูปตัวแอล บริเวณบ่อส่งสาหรับการดันลอด
และเจาะลอด จานวน 3 จุด โดยใช้วัสดุเป็นแผ่นโลหะที่มีความหนาประมาณ 0.64 มิลลิเมตร (Steel 24 ga)
ขึ้นไป มีค่าการสู ญเสีย การส่ งผ่ านของเสียงเท่ากับ 18 เดซิเบล (เอ) หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความสามารถ
ในการลดเสียงเท่ากันหรือเทียบเท่า ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละจุดดังนี้
 การดันลอดที่บริเวณ KP 0+683 ที่มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า
2.5 เมตร มีความยาวประมาณ 8 เมตร และกว้างประมาณ 6.5 เมตร โดยกั้น อยู่ระหว่างบ่อส่ งกับ
บ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากบ่อส่ง ประมาณ 20 เมตร ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งของกาแพงต้องมี
ระยะไม่เกิน 2 เมตร จากตาแหน่งบ่อส่ง
 การเจาะลอดที่บริเวณ KP 0+695 ทีม
่ ีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า
4.0 เมตร มีความยาวประมาณ 11 เมตร และกว้างประมาณ 6.5 เมตร โดยกั้นอยู่ระหว่างบ่อส่งกับ
บ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากบ่อส่งประมาณ 25 เมตร ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งของกาแพงต้องมี
ระยะไม่เกิน 2 เมตร จากตาแหน่งบ่อส่ง และไม่เกินขอบถนนฝั่งที่มีการวางเครื่องจักรในการเจาะลอด
 การดันลอดที่ บริเวณ KP 1+239 ที่มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า
2.5 เมตร มีความยาวประมาณ 8 เมตร และกว้างประมาณ 6.5 เมตร โดยกั้นอยู่ระหว่างบ่ อ ส่ ง กั บ
บ้านที่อยู่ทางทิศใต้ห่างจากบ่อส่งประมาณ 20 เมตร ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งของกาแพงต้องมีระยะไม่เกิน 2 เมตร
จากตาแหน่งบ่อส่ง และไม่เกินขอบถนนฝั่งที่มีการวางเครื่องจักรในการดันลอด
5. ก าหนดระยะเวลาปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในบริ เ วณที่ มี เ สี ย งดั ง เกิ น
90 เดซิเบล (เอ) ให้ทางานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
เช่ น ปลั๊ ก อุ ด หู (Ear Plugs) หรื อ ที่ ค รอบหู (Ear Muffs) ที่ มี ม าตรฐานและมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
ที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น
6. เมื่อก่อสร้ างผ่ านพื้ นที่ชุ มชนและพื้ นที่ อ่ อนไหว ให้ ดาเนินการในช่ว งเวลา
กลางวัน (7:00-18:00 น.) ยกเว้นกิจกรรมที่จาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องแจ้งแผนงาน
ก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้า
7. เครื่ อ งจั ก รหนั ก ที่ มี เ สี ย งดั ง ให้ ติ ด เครื่ อ งยนต์ เ ฉพาะในช่ ว งท างานเท่านั้น
และต้องหยุดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน
8. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ และหากพบความชารุดเสียหายให้แก้ไขก่อนนามาใช้งาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(4.2) มาตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
ดัชนีตรวจวัด
: - Leq 24 hr (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
- Leq 8 hr (ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง)
- Lmax (ระดับเสียงสูงสุด)
- L10 (ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10)
- L50 (ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50)
- L90 (ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90)
- Ldn (ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน)
สถานีตรวจวัด
: จานวน 2 สถานี (ดังรูปที่ 5.1-2) ประกอบด้วย
- สถานีที่ 1 (N1) : บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า
หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้บ่อส่งช่วงที่มีการดันลอดบริเวณ
KP 0+683 และช่ ว งที่ มี ก ารเจาะลอดบริ เ วณ
KP 0+695
- สถานีที่ 2 (N2) : บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า
หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้บ่อส่งช่วงที่มีการดันลอดบริเวณ
KP 1+239
วิธีการตรวจวัด
: วิ ธี ก ารตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 15
พ.ศ. 2540 เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
ความถี่
: ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยพิจารณาจุดที่ดาเนินการ
ตรวจวัดตามกิจกรรมก่อสร้างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ที่จัดทารายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ
ในระยะก่อสร้าง
งบประมาณ
: ประมาณ 20,000 บาทต่อครั้ง
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาก่ อ สร้ าง โดยมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมในช่ ว ง
ที่มีกิจกรรมก่อสร้างใกล้เคียงสถานีตรวจวัด
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(7) งบประมาณ
รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง
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(8) การประเมินผล
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้ อ มระบุ ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจอนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด เป็นประจาทุก 6 เดือน
5.1.3.3

ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน
(1) หลักการและเหตุผล
กิจ กรรมการก่อสร้ างโครงการ เช่น การขุดร่อง และการเก็บกองดิน อาจทาให้ เ กิ ด
การผสมกัน ระหว่า งชั้น ดิน รวมถึง อาจก่อ ให้เ กิดการชะล้า งพัง ทลายของดิน ได้ ซึ่ง จากการประเมิน
การชะล้า งพั ง ทลายของดิ น ในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง/วางท่ อ ของโครงการ พบว่ า การวางท่ อ ของโครงการ
จะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่าที่ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อทรัพยากรดินที่อาจเกิดขึ้น ในที่นี้จึงต้องมีการกาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมมากที่สุด
(2) วัตถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชะล้างพังทลายดิน ในระยะก่อสร้าง
(3) พื้นที่เป้าหมาย
ตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ
(4) วิธีการดาเนินงาน
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป
1.1 การขุดร่องวางท่อในพื้น ที่ที่ มีความเสี่ ยงต่อ การพัง ทลายของดิน หรือ
มีส ภาพเป็ น ดิน อ่อน ให้ ติดตั้งเครื่ องมือหรืออุปกรณ์ป้องกันการถล่ มของดิน เช่น Sheet Pile หรือใช้
Trench Box เป็นต้น ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการถล่มของดิน
1.2 แยกดินชั้นบนออกจากดินชั้นล่าง และเมื่อฝังกลบต้องใช้ดินชั้นล่างกลบก่อน
แล้วตามด้วยหน้าดิน
1.3 หลังจากฝังกลบท่อในแต่ละช่วงของการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องปรับสภาพ
พื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม หรือใกล้เคียงเดิมโดยเร็ว
1.4 การก่ อ สร้ า งบ่ อ รั บ และบ่ อ ส่ ง ใกล้ ค ลองมาบใหญ่ ต้ อ งมี ร ะยะห่ า ง
ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้า
1.5 หลี ก เลี่ ย งการกองดิ น ที่ เ กิ ด จากการขุ ด เปิ ด พื้ น ที่ เ พื่ อ วางท่ อ ส่ ง ก๊าซฯ
ใกล้คลองมาบใหญ่หรือทางระบายน้า เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นปิดกั้นทางระบายน้า
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2. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
2.1 การก่อสร้างบ่อรับ และบ่อส่ง ต้องกั้นพื้นที่โดยการจัดวางถุงทรายหรือ
จัดทาคันดินกั้นโดยรอบ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของโคลนที่เกิดจากการก่อสร้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
2.2 จัดเตรียมทีมปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงที่มีความเสี่ยง
พร้ อ มอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เช่ น รถดู ด รถบรรทุ ก น้ า กระสอบทราย และเครื่ อ งหมายจราจร เป็ น ต้ น
ในกรณีเกิดการรั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ขณะทาการเจาะลอด เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่
ได้ทันทีที่มีการรั่วไหล
2.3 ส ารวจชั้ น ดิ น เพื่ อ ออกแบบ HDD Profile ให้ อ ยู่ ใ นชั้ น ดิ น ที่ เ สถี ย ร
โดยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะน าไปใช้ ใ นการประเมิ น แรงดั น ของโซเดี ย มเบนโทไนท์ ที่ ใ ช้ ไ ด้ สู ง สุ ด ระหว่ า ง
การเจาะลอด เพื่อกาหนดแรงดันที่ควรใช้ในการเจาะลอด เนื่องจากการใช้แรงดันสูงเกินไปโอกาสในการ
รั่วไหลก็จะมีมากขึ้น
2.4 ในกรณี ที่ ดิ น บริ เ วณที่ จ ะเจาะลอดมี ลั ก ษณะเหลวหรื อ ร่ ว นมาก
จะพิจ ารณาใช้ Casing เจาะลงไปก่อน จากนั้นจึงใส่ หั ว เจาะ (Pilot) ตามลงไป ซึ่งในการดัน Casing
ก่อนการเจาะ Pilot Drill จะดัน จนถึงชั้นดินที่แ น่น เนื่องจากเมื่อดันถึงชั้นดินตาแหน่งที่ดินแน่นแล้ ว
โอกาส Frac Out จะลดลง
2.5 ติดตั้ง Pressure Sub ที่เครื่องเจาะ (HDD Machine) ซึ่งเป็น Pressure
Transmitter เพื่อ Monitor Bentonite Pressure แบบ Real Time โดย Down Hole Pressure Transmitter
จะส่งสัญญาณมาที่ Monitor ของ Driller ในห้องควบคุม เมื่อมีการเริ่มลดลงของแรงดัน ของ Bentonite
อย่างทันทีทันใด Driller จะสามารถหยุดเจาะ และลดแรงดันจาก Bentonite Pump ได้ทันที โดยไม่เกิด
การ Frac Out ขึ้นที่ผิว
2.6 สังเกตและเฝ้าระวังแรงดัน/ปริมาณ/ความต่อเนื่องของอัตราการไหลของ
โซเดียมเบนไทโนท์ที่ส่งกลับมา (Mud Return Line) หากแรงดันลดลงหรือมีอัตราการไหลไม่ต่อเนื่ อง
แสดงว่าอาจเกิดการรั่วไหล ผู้ควบคุมจะต้องหยุดการเจาะเพื่อทาการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป
2.7 กรณีที่มีการไหลล้น/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ ให้กั้นเขตพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบโดยใช้กระสอบทรายปิดกั้นพื้นที่ เพื่อมิให้มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น และให้ดาเนินการ
สูบออกไปกาจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการต่อไป
2.8 กรณี โ คลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ รั่ ว ไหลหรื อ ทะลั ก ขึ้ น ในบริ เ วณพื้ น ที่
ใกล้ เ คี ย งจะต้ อ งใช้ ร ถดู ด หรื อ เครื่ อ งสู บ แบบเคลื่ อ นที่ เพื่ อ สู บ โคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ ต ามแนวที่ มี
การทะลักขึ้นมา และกรณีมีการทะลักในปริมาณมากให้หยุดการทางานของเครื่องจักรชั่วคราวเพื่อจัดเก็บ
ให้ ห มดก่อน โดยปรั บ ปรุ งวิธีการปฏิบั ติงานเพื่อจากัดหรือลดการทะลั กของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
แล้วจึงเริ่มการทางานของเครื่องจักรต่อไป
2.9 กรณี เ กิ ด การไหลล้ น /รั่ ว ไหลของโคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ และ
มีผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตร/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประชาชน โครงการจะต้ อง
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการประสานเข้ า ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขผลกระทบหรื อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งเจรจาตกลงชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสมกับมูลค่าความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. การติดตามตรวจสอบผลกระทบของโซเดียมเบนโทไนท์บริเวณบ่อรับ-บ่อส่ง
ของกิจกรรมการดันลอดและเจาะลอด
ดัชนีตรวจวัด
: - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity)
- ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
(Cation Exchange Capacity ; CEC)
- ปริมาณโซเดียมทั้งหมด (Total Sodium)
- ความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density)
- ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Sodium)
- ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Magnesium)
- ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Calcium)
- ปริมาณโซเดียมที่ละลายน้า
(Soluble Sodium)
- ปริมาณแมกนีเซียมที่ละลายน้า
(Soluble Magnesium)
- ปริมาณแคลเซียมที่ละลายน้า
(Soluble Calcium)
- Sodium Adsorption Ratio (SAR)
สถานีตรวจวัด
: บริ เ วณบ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง ในกิ จ กรรมการดั น ลอดและ
เจาะลอดของโครงการ โดยเก็บดินที่ระยะห่างประมาณ
30 เซนติเมตรจากแนวท่ อที่ ร ะดั บความลึ ก ของท่ อ
บริ เ วณบ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง โดยระยะดั ง กล่ า วต้ อ งไม่ มี
ผลกระทบต่ อ ผิ ววั สดุ เคลื อบท่ อ โดยต าแหน่งบ่อรับบ่อส่ง ประกอบด้วย
- การดันลอด KP 0+683 และ KP 0+695
- การเจาะลอด KP 0+695 และ KP 0+793
- การดันลอด KP 1+239
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

วิธีการวิเคราะก์

: ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 25 (พ.ศ.2547) เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพดิน
ความถี่
: บริเวณบ่อรับ-บ่อส่ง ก่อนเริ่มก่อสร้างและหลังวางท่อ
ด้ ว ยวิ ธี ดั น ลอดและเจาะลอดแล้ ว เสร็ จ ไม่ เ กิ น
1 สัปดาห์ และหลังการปรับปรุงดิน
งบประมาณ
: ประมาณ 20,000 บาทต่อครั้งต่อสถานี
2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบของโซเดียมเบนโทไนท์จากการดันลอด
และเจาะลอดไหลล้นไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
ดัชนีตรวจวัด
: - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity)
- ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
(Cation Exchange Capacity ; CEC)
- ปริมาณโซเดียมทั้งหมด (Total Sodium)
- ความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density)
- ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Sodium)
- ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Magnesium)
- ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Calcium)
- ปริมาณโซเดียมที่ละลายน้า
(Soluble Sodium)
- ปริมาณแมกนีเซียมที่ละลายน้า
(Soluble Magnesium)
- ปริมาณแคลเซียมทีล่ ะลายน้า
(Soluble Calcium)
- Sodium Adsorption Ratio (SAR)
สถานีตรวจวัด
: พื้นที่ที่เกิดการรั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท์
วิธีการวิเคราะห์
: ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพดิน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ความถี่

: 1 ครั้ ง กรณี ที่ มี การรั่ ว ไหลของโซเดี ยมเบนโทไนท์
ในพื้นที่ ภายหลังการดาเนินการสูบโซเดียมเบนโทไนท์
ออกไปกาจัดแล้วเสร็จ
: ประมาณ 20,000 บาทต่อครั้งต่อสถานี

งบประมาณ
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บ
ตัวอย่างทรัพยากรดินก่อนการก่อสร้างและในระยะก่อสร้างที่มีการรั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท์ในพื้นที่
ภายหลังการดาเนินการสูบโซเดียมเบนโทไนท์ออกไปกาจัดแล้วเสร็จ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(7) งบประมาณ
รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง
(8) การประเมินผล
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้ อ มระบุ ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจอนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด เป็นประจาทุก 6 เดือน
5.1.3.4

ด้านคุณภาพน้าและทรัพยากรชีวภาพทางน้า
(1) หลักการและเหตุผล
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ สามารถจาแนกผลกระทบต่อแหล่งน้าได้ดังนี้

ผลกระทบจากการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า (Hydrostatic Test) โครงการจะใช้
น้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคในการทดสอบ ปริมาณรวมสูงสุด 44.19 ลูกบาศก์เมตร โดยน้าที่ใช้
จะไม่ มี ก ารเติ ม สารเคมี ล งไป และเมื่ อ ทดสอบแล้ ว เสร็ จ จะตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
มีลักษณะน้าทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนระบาย
ลงสู่คลองมาบใหญ่ กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งที่กาหนด
จะส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนาไปกาจั ดต่อไป ดังนั้น จึงคาดว่าน้าทิ้ง
จากการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าในระดับต่า

ผลกระทบจากน้ าเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากคนงานก่ อ สร้ า ง ก าหนดให้ บ ริ ษั ท รั บ เหมา
จัดเตรียมห้องน้าเคลื่อนที่ที่มีการติดตั้งถังบาบัดสาเร็จรูปให้เพียงพอกับคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้กาหนดมาตรการดังกล่าวลงในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(2) วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพน้าและทรัพยากรชีวภาพทางน้าของแหล่งน้าผิวดิน
ที่อยู่ในพื้นทีใ่ กล้เคียง
(3) พื้นที่เป้าหมาย
แหล่งน้าผิวดินที่แนวท่อพาดผ่าน ได้แก่ คลองมาบใหญ่
(4) วิธีการดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป
- ที่ตั้งส านักงานชั่ว คราว/พื้นที่ กองเก็บท่อ/วัส ดุ/อุปกรณ์ของโครงการ
ต้องตั้งห่างจากแหล่งน้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนน้าเสีย/น้าทิ้งจากกิจกรรมภายใน
พื้นที่ดังกล่าวลงสู่แหล่งน้าใกล้เคียง
บริ เ วณส านั ก งานชั่ว คราว และบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้า งผู้ รับ เหมาต้อง
จัดเตรียมห้องสุขาชั่วคราวที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอกับคนงานก่อสร้างและพนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน
ตามที่ ก ฎหมายกาหนด โดยห้ อ งสุ ข าดั ง กล่ าวต้อ งสามารถรองรั บน้ าเสี ย ที่เ กิ ด ขึ้น ได้ ไ ม่ น้อ ยกว่า 4.5
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ ห้องสุขาต้องติดตั้งบ่อเกรอะหรือถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปแบบไร้อากาศ หรือ
แบบอื่น ๆ ที่มีป ระสิ ทธิภ าพในการบ าบัดน้าเสี ยจากคนงานก่ อสร้างและพนั กงานให้ มีค่า อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง จากนั้ น ติดต่อหน่ว ยงานที่รับผิดชอบเข้ามาสูบสิ่งปฏิกูลไปกาจัดต่อไป ทั้งนี้
ถังบาบัดสาเร็จรูปจะต้องได้รับการดูแลให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของน้ามันและสารเคมีต่างๆ พร้อมทั้ง
วัสดุดูดซับ หรือพื้นที่รองรับการเก็บกักน้ามัน เช่น ถาดเก็บและรองรับน้ามันในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น
- ห้ ามล้ างอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร และ/หรือ ระบายน้าทิ้ ง
น้าปนเปื้อนน้ามันเครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ลงสู่แหล่งน้าหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด
2. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างโดยวิธีการขุดเปิด (Open Cut)
- เก็บกองดินให้ห่ างจากแหล่ งน้ามากที่สุด อย่างน้อย 15 เมตร ยกเว้น
บริเวณที่มีพื้นที่เก็บกองดินอย่างจากัดต้องติดตั้งรั้ว ดักตะกอน เพื่อป้องกันการชะล้างของตะกอนดินลงสู่
แหล่งน้า
3. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างโดยวิธีการดันลอด (Boring)
หรือเจาะลอด (HDD)
- กาหนดความลึกของท่อที่วางตัดผ่ านแหล่งน้าด้ว ยวิธีเจาะลอด ต้องมี
ระยะจากระดับน้าถึงหลังท่อ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่กาหนด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

- กรณีก่อสร้างโดยใช้วิธีการเจาะลอด ให้กาหนดตาแหน่งบ่อรับ -บ่ อส่ ง
โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่อ่อนไหว โดยมีระยะห่างจากแหล่งน้าที่ทาการ
เจาะลอดอย่างน้อย 7.5 เมตร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการยุบตัวหรือดินไถล
4. การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบจากการทดสอบท่ อ ด้ ว ยวิ ธี ท างชลสถิ ต
(Hydrostatic Test)
- ต้องได้รับอนุญาตจากหน่ว ยงานรับผิดชอบก่อนดาเนินการใช้น้าจาก
แหล่งน้าเพื่อทาการทดสอบท่อด้วยวิธีการทางชลสถิต และต้องได้รับอนุญาต/ยินยอมจากเจ้าของพื้นที่
ก่อนระบายน้าทิ้งภายหลังการทดสอบลงสู่แหล่งน้า และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตโดยเคร่งครัด
- น้ าที่ใช้ในการทดสอบท่อด้ว ยวิธีชลสถิตต้องเป็นน้าสะอาด ในกรณีที่
จาเป็นต้องเติมสารเคมี จะต้องเป็นสารเคมีที่ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้า
- ปรับแรงดันน้าจากการทดสอบท่อโดยวิธีทางชลสถิตให้ลดลงแล้วค่อยๆ
เปิดวาล์วเพื่อระบายน้าลงในท่อ/ราง/ทางระบายน้าชั่วคราวที่วางต่อเนื่องไปยังฝายคอนกรีตที่อยู่ใกล้เคียง
เพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะตลิ่ง หรือระบายน้าลงถัง/บ่อพักน้า (Splash Box / Pond) ซึง่ จะช่วยลด
ความดันน้าในเส้นท่อและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแหล่งน้าได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้า
- ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ได้ แ ก่ ความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH) อุ ณ หภู มิ
(Temperature) ของแข็งแขวนลอย (SS) และน้ามันและไขมัน (Oil & Grease) เพื่อให้มั่นใจว่าน้าทิ้งจาก
การทา Hydrostatic Test ที่จ ะระบายลงสู่ แหล่ งน้ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ าทิ้ ง จากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิ คมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 โดยในกรณีที่ผ ลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด บริษัทรับเหมาจะส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการเป็นผู้นาไปกาจัดต่อไป ทั้งนี้ ต้องมีการทิ้งระยะเวลาประมาณ 20-30 นาที เพื่อให้
คลอรี น ในท่อมีการระเหยไปก่อนที่จ ะมีการระบายลงสู่แหล่ งน้า เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพในแหล่งน้า
- หากมี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การระบายน้ าจากการทดสอบท่ อ ด้ ว ย
แรงดันน้า (Hydrostatic Test) ต้องดาเนินการแก้ไขทันที
(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. คุณภาพน้าผิวดิน
ดัชนีตรวจวัด
: - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
- น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

สถานีตรวจวัด

: คลองมาบใหญ่ จานวน 3 จุด (ดังรูปที่ 5.1-3)
ประกอบด้วย
- สถานีที่ 1 (W1) : คลองมาบใหญ่ ด้านเหนือน้า
ห่างจุดที่มีกิจกรรม 100 เมตร
- สถานีที่ 2 (W2) : คลองมาบใหญ่ ณ จุดที่มีกิจกรรม
- สถานีที่ 3 (W3) : คลองมาบใหญ่ ด้านท้ายน้า
ห่างจุดที่มีกิจกรรม 100 เมตร
วิธีการตรวจวัด : วิ ธี ก ารตามที่ ร ะบุ ใ น Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater
ความถี่
: ช่วงที่มีกิจกรรมการเจาะลอดผ่านคลองมาบใหญ่
งบประมาณ
: ประมาณ 5,000 บาทต่อครั้งต่อสถานี
2. การทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า (Hydrostatic Test)
ดัชนีตรวจวัด
: - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
- น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
สถานีตรวจวัด
: จุดปล่อยน้าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า
วิธีการตรวจวัด : วิ ธี ก ารตามที่ ร ะบุ ใ น Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater
ความถี่
: ช่ ว งที่ มี ก ารระบายน้ าทิ้ ง จากการทดสอบท่ อ ด้ ว ย
แรงดันน้า
งบประมาณ
: ประมาณ 5,000 บาทต่อครั้ง
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(7) งบประมาณ
รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง
(8) การประเมินผล
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้ อ มระบุ ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจอนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด เป็นประจาทุก 6 เดือน
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5.1.3.5

ด้านการคมนาคม
(1) หลักการและเหตุผล
พื้ น ที่ ว างท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ของโครงการใช้ เ ขตทางของถนนชุ ม ชนหนองคล้ า ซอย 5
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) โดยพื้นที่สาหรับการปฏิบัติงานและวางเครื่องมือเครื่องจักรจากัดอยู่เฉพาะพื้นที่
ของเขตทางเท่านั้น โดยปัจจุบันปริมาณการจราจรบริเวณเส้ นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ศึกษา คือ
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) ในวันหยุดสูงสุด 57.5 PCU/ชั่วโมง (ขาเข้า) และ
72.8 PCU/ชั่วโมง (ขาออก) และในวันทาการมีค่าสูงสุด 133.4 PCU/ชั่วโมง (ขาเข้า) และ 88.7 PCU/ชั่วโมง
(ขาออก) เมื่ อ มี ป ริ ม าณจราจรเพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งก่ อ สร้ า งคาดว่ า จะมี ป ริ ม าณจราจรเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 111.0
PCU/ชั่วโมง (ขาเข้า) และ 126.3 PCU/ชั่วโมง (ขาออก) ในวันหยุด และ 186.9 PCU/ชั่วโมง (ขาเข้า)
และ 142.2 PCU/ชั่วโมง (ขาออก) ในวันทาการ จึงไม่ทาให้ปริมาณจราจรเปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก
สาหรับการประเมินผลกระทบต่อปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากยานพาหนะ
ที่ใช้ขนส่งในระยะก่อสร้างในรูปของ ค่าสัดส่วนของปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นกับความสามารถในการ
รองรั บ ของถนน (V/C Ratio) บริ เ วณถนนชุ ม ชนหนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) พบว่ า
มีค่า V/C Ratio สูงสุดเท่ากับ 0.093 (ขาเข้า) และ 0.071 (ขาออก) ซึ่งยังคงมีสภาพการจราจรคล่องตัว
สู งมาก อย่ างไรก็ตาม กิจ กรรมการขนส่ งในระยะก่อสร้างอาจส่ งผลกระทบต่อเส้ นทางการคมนาคม
สายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่น ดังนั้น จึงต้องกาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(2) วัตถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบด้านการคมนาคม และมีความปลอดภัยในการใช้ถนนที่เป็นเส้ นทาง
ขนส่ง และพื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ
(3) พื้นที่เป้าหมาย
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นเส้นทางในการวางท่อส่งก๊าซฯ และเส้นทางในการขนส่งวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้าง
(4) วิธีการดาเนินงาน
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเวลา 07.0008.30 น. และ 16.00-17.30 น. บนถนนที่มีการจราจรหนาแน่น หรือช่วงเทศกาลต่างๆ
2. กรณีการวางท่อด้ว ยวิธีขุดเปิดในเส้ นทางสายย่อย หรือการวางท่อตั ดผ่ าน
ทางเข้า-ออกบ้านเรือนชุมชน ต้องทาทางเบี่ยงชั่วคราว และ/หรือ วางแผ่นเหล็ก และจัดให้มีป้ายแสดง
เขตก่อสร้าง และป้ายเตือนให้ชัดเจนตลอดระยะก่อสร้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

3. จั ด ให้ มี ป้ า ยหรื อ สั ญ ญาณเตื อ นที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนเพื่ อ กั้ น เขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
ออกจากเส้ น ทางจราจร และมีการติดตั้งป้ายเตื อนในต าแหน่ง ที่ผู้ ใช้ ถนนสามารถมองเห็ น ได้ชั ด เจน
โดยมีร ะยะการติดตั้ งที่ เหมาะสมอย่ างน้ อย 150 เมตรจากพื้นที่ก่ อสร้า ง และสอดคล้ องกับลั ก ษณะ
การใช้ประโยชน์ของเส้นทาง
4. ขนย้ า ยวั ส ดุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านออกจากพื้ น ที่ ที่ อ าจกี ด ขวางหรื อ เป็ น อุ ป สรรค
ต่อการจราจร จัดวางเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้งานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตพื้นที่
ก่อสร้าง และจากัดจานวนการขนย้ายท่อในแต่ละจุดให้พอดีกับปริมาณงานที่สามารถปฏิบัติได้ในแต่ละวัน
5. ติ ด ตั้ ง รั้ ว เหล็ ก หรื อ ก าแพงคอนกรี ต (Concrete Barrier) หรื อ วั ส ดุ อื่ น ใด
กั้ น โดยรอบเขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งให้ มี ร ะยะปลอดภั ย และเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ ใ นบริ เ วณที่ อ ยู่ ใ กล้
ทางเข้าออกชุ มชน พร้ อมติดตั้งป้ า ยสั ญ ญาณ และ/หรือ เครื่องหมายเตื อนแสดงเขตหวงห้ า มที่ อ าจ
เกิดอันตราย หรือบริเวณพื้นที่ที่มีเครื่องจักรกลกาลังปฏิบัติงานให้เห็นอย่างชัดเจน
6. กรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งท างานในเวลากลางคื นหรื อ ในบริ เวณที่ มี ทั ศ นวิสั ย ไม่ ดี
ต้องติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบและไฟแสงสว่างเตือนที่เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา
7. จั ด พื้ น ที่ จ อดรถขนส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ระเบี ย บ โดยไม่ ใ ห้ อ ยู่
ในตาแหน่งที่กีดขวางการจราจร
8. กรณีที่จาเป็นต้องปิดกั้นช่องจราจร ให้ใช้พื้นที่ผิวจราจรให้น้อยที่สุด หรือจัดหา
ทางเบี่ยงการจราจรชั่วคราว และประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น / สถานีตารวจ เพื่อแจ้งแผนการ
ก่อสร้าง และขอคาแนะนาและอานวยการจราจร
9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ
ทางเข้ า ออกของยานพาหนะในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ธ งสั ญ ลั ก ษณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการอานวยการจราจร
10. การวางท่อโดยการขุดเปิดพื้นที่ที่ตัดผ่านทางเข้าออกของชุมชน ร้านค้า หรือ
สถานประกอบการ ต้องทาทางข้ามชั่วคราว และ/หรือ จัดหาแผ่นเหล็กวางพาดร่องขุด เพื่อให้สามารถ
สัญจรผ่านไปมาได้สะดวก
11. อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิด ให้ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถตามคู่มือการบารุงรักษารถ
ทุกครั้งก่อนใช้งาน
(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
ดัชนี
: สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น โครงการ บริ เ วณพื้ น ที่
ก่อสร้างโครงการ และข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง
สถานที่ : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64353_บทที่ 5 (SEC 1) Rev.00 (Final)

หน้า 5-20

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

วิธีการ

:

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง การก่อสร้าง
และการกองวัสดุอุปกรณ์ พร้อมบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา
ข้อร้องเรียนของผู้ที่ใช้เส้นทาง และการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง
ความถี่ : บันทึกข้อมูลประจาวันทุกวัน และรวบรวมสถิติต่างๆ จัดทาเป็น
รายงานสรุปประจาเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้าง
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(7) งบประมาณ
รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง
(8) การประเมินผล
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้ อ มระบุ ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจอนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด เป็นประจาทุก 6 เดือน
5.1.3.6

ด้านการระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
(1) หลักการและเหตุผล
ในการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการจะมีการวางท่อขนานกับ ท่อระบายน้าของเทศบาล
ตาบลมาบข่าพัฒนา เมื่อวางลอดใต้ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) แล้ววางไปตาม
เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท) จนถึงบริเวณที่จ ะมี ก ารดั น ลอด
ใต้รั้วคอนกรีตของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบต่อระบบระบาย
น้าฝนในพื้นที่ จึงต้องมีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุม
และเหมาะสมมากที่สุด
(2) วัตถุประสงค์
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบด้ า นการระบายน้าในพื้ น ที่ ต ามแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ และบริ เ วณ
ใกล้เคียง
(3) พื้นที่เป้าหมาย
พื้นทีแ่ หล่งน้าและระบบระบายน้าตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(4) วิธีการดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. จัดวางกองเศษดิน หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางระบายน้า
ในพื้นที่
2. ไม่ดาเนินกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงที่มีฝนตกหนัก
3. ห้ า มทิ้ ง ขยะหรื อ เศษวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งลงในระบบระบายน้ าที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย ง
โดยเด็ดขาด
4. จัดวางกองเศษดินหรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางระบายน้า
ในพื้นที่
5. หลีกเลี่ยงการกองดินที่เกิดจากการขุดเปิดพื้นที่ เพื่อวางท่อส่งก๊าซฯ ใกล้ระบบ
ระบายน้าและแหล่งน้าต่างๆ เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นปิดกั้นทางระบายน้าและไหลลงสู่แหล่งน้าในกรณี
ฝนตก
6. การวางท่อแบบการขุดเปิดใกล้ กับพื้นที่เกษตรกรรม จะต้องนาดินที่ขุด ขึ้น
วางห่างจากพื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 2 เมตร ตามสภาพของพื้นที่ และ/หรือ มีการปิดคลุมกองดินที่ไม่
ใช้งานด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดินไม่ให้ชะลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมในกรณีที่ฝนตกหนัก
7. การวางท่อแบบการขุดเปิดใกล้กับท่อระบายน้าของเทศบาล เนื่องจากเป็นท่อ
ระบายน้ าใต้ ดิ น ที่ มี ต าแหน่ ง บ่ อ พั ก น้ า (Manhole) ที่ มี ฝ าคอนกรี ต ปิ ด ด้ า นบนของบ่ อ บริ เ วณผิ ว ดิน
เป็นระยะๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบ ผู้รับเหมาฯ จะต้องนาดินที่ขุดขึ้นวางห่างจากบ่อพักน้า
(Manhole) ประมาณ 1-2 เมตร หรือมีการปิดคลุมกองดินที่ไม่ใช้งานด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดิน
ไม่ให้ชะลงสู่บ่อพักน้า (Manhole) และท่อระบายน้าในกรณีที่ฝนตกหนัก
8. กรณีที่มีการวางท่ อในช่วงฤดูฝน ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมเครื่องสูบน้าไว้ใน
พื้นที่ก่อสร้างเพื่อใช้ลดผลกระทบจากการท่วมขังของน้าหากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
9. เมื่อทาการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละพื้นที่วางท่อของโครงการให้ดูแลและ
ปรับปรุงสภาพการระบายน้ากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือ
ตามที่ได้ตกลงกับ หน่ว ยงานหรื อเจ้ าของพื้นที่ รวมทั้งจัดเก็บเศษวัส ดุก่อสร้างที่ตกหล่น หรือกีดขวาง
ทางระบายน้าออกจากพื้นที่
(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
ดัชนี
: ตรวจสอบสภาพการระบายน้ าและน้ าท่ ว มขั ง ในพื้ น ที่ ก่ อสร้าง
โดยแสดงรายการตรวจสอบ (Check List) พร้อมภาพถ่ายสภาพ
การระบายน้าในช่วงที่มีการก่อสร้าง
สถานที่ : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

วิธีการ

:

บันทึกสภาพการระบายน้าและน้าท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้าง โดยใช้
รายการตรวจสอบ (Check List) พร้อมภาพถ่ายสภาพการระบาย
น้าในช่วงที่มีการก่อสร้าง
ความถี่ : บันทึกข้อมูลทุกวัน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้าง
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(7) งบประมาณ
รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง
(8) การประเมินผล
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้ อ มระบุ ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจอนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด เป็นประจาทุก 6 เดือน
5.1.3.7

ด้านการจัดการกากของเสีย
(1) หลักการและเหตุผล
ขยะมูลฝอยและของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากระยะก่อสร้างโครงการ ได้แก่ มูลฝอยจาก
การอุป โภคบริ โ ภค เช่น กล่ องและถุ งใส่ อาหาร ขวดบรรจุน้าดื่ม เป็นต้น ของคนงานก่ อสร้า งสู ง สุ ด
80 คนต่อวัน คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 68 กิโลกรัมต่อวัน (ประเมินที่อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.85
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) นอกจากนั้นจะมีกากของเสียและเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้าง เช่น เศษวัสดุ
จากการเชื่อมท่อ โซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือจากการเจาะลอด วัสดุดูดซับหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทาความสะอาด
น้ ามั น ที่ ห กรั่ ว ไหล เป็ น ต้ น ซึ่ ง ของเสี ย ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาจะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดาเนินการเก็บรวบรวมและนาไปกาจัดตามวิธีการ
ที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลั กวิช าการ อย่างไรก็ตาม เพื่ อให้การดาเนิน โครงการมีผลกระทบด้ าน
กากของเสียจากการก่อสร้างน้อยที่สุด โครงการได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสียเพื่อให้
เกิดผลกระทบในระดับต่า และป้องกันมิให้เกิดความเดือดร้อนราคาญต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
(2) วัตถุประสงค์
เพื่อให้โครงการดาเนินการจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างอย่างเหมาะสม
โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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(3) พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่ก่อสร้างและสานักงานก่อสร้างชั่วคราว
(4) วิธีการดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบบริเวณพื้นที่สานักงานชั่วคราวและพื้นที่ก่อสร้าง
- จั ด เตรี ย มถั ง รองรั บ ขยะมู ล ฝอยและถุ ง บรรจุ ข ยะให้ เ พี ย งพอและ
ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้นาไปกาจัดอย่างน้อย
ทุก 2 วัน
- รวบรวมและคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก เพื่อนากลับ
มาใช้ใหม่ หรือจาหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ
- ของเสี ยอันตรายที่มีลั กษณะและคุ ณสมบั ติตามที่ กาหนดในประกาศ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว พ.ศ. 2548 หรื อ กฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ามันหล่อลื่นและสารละลายในการล้างเครื่องมือ วัสดุดูดซับ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทาความสะอาด
น้ ามั น ที่ ห กรั่ ว ไหล เป็ น ต้ น จะต้ อ งมี ก ารเก็ บ แยกออกจากของเสี ย ทั่ ว ไป และรวบรวมให้ ห น่ ว ยงาน
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกาจัดต่อไป
2. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสาหรับโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
- ผสมโซเดี ย มเบนโทไนท์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการเจาะลอดให้ พ อดี กั บ ปริ ม าณ
งานเจาะลอด เพื่อไม่ให้มีปริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่ต้องกาจัดมากเกินความจาเป็น
- จั ด เตรี ย มรถบรรทุ ก ส าหรั บ รั บ เศษดิ น และวั ส ดุ ที่ เ หลื อ ทิ้ ง จากการ
เจาะลอดให้เพียงพอในแต่ละวัน โดยไม่ให้มีเศษวัสดุเหลือทิ้งตกค้างในพื้นที่ก่อสร้างเกินปริมาณที่สามารถ
เก็บกักไว้ได้ชั่วคราว
- การก่ อ สร้ า งบ่ อ รั บ และบ่ อ ส่ ง ใกล้ แ หล่ ง น้ าสาธารณะจะต้ อ งกั้ น พื้นที่
โดยการจัดวางถุงทรายหรือจัดทาคันดินที่มีความสูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ของโคลนที่เกิดจากการก่อสร้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
- ใช้ ร ถดู ด (Vacuum) ที่ มี ลั ก ษณะปิ ด มิ ด ชิ ด ในการเก็ บ เศษดิ น หรื อ
โคลนโซเดียมเบนโทไนท์ในบ่อรับ -บ่อส่ง เพื่อป้องกันการหกล้นหรือรั่วไหลในขณะขนส่งตลอดระยะเวลา
ขนส่งเพื่อนาไปกาจัด
- หากมีโคลนโซเดียมเบนโทไนท์เหลือจากการใช้งาน โครงการจะนาโคลน
โซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือไปจัดการอย่างเหมาะสม เช่น นาไปผสมกับวัสดุธรรมชาติ (ขี้เลื่อย เศษหญ้า)
เป็นต้น เพื่อเพิ่มอินทรีย์สาร ก่อนนาไปใช้ปรับถมพื้นที่หรือผสมกับหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างต่อไป
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- จัดหาพื้นที่ทิ้งโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ให้เพียงพอกับปริมาณที่เหลือทิ้ง
ทั้งนี้ ต้องเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนอย่างน้อย 50 เมตร
ไม่ เ ป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม และต้ อ งมี ร ะยะห่ า งจากแหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น และน้ าใต้ ดิ น อย่ า งน้ อ ย 30 เมตร
โดยให้ระดับพื้นบ่ออยู่สูงกว่าระดับน้าใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้ง ทาการบดอัดพื้นบ่อและผนัง
บ่อทิ้งโคลนโซเดียมเบนโทไนท์เพื่อป้องกันน้าชะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม
(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
ดัชนี
:
บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของโครงการ
สถานที่ :
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
วิธีการ :
บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของโครงการ โดยระบุ
หัวข้อในการเก็บบันทึกข้อมูล เช่น ชนิด ปริมาณ และวิธีกาจัด
เป็นต้น
ความถี่ :
เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
งบประมาณ : รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้าง
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(7) งบประมาณ
รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง
(8) การประเมินผล
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้ อ มระบุ ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจอนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด เป็นประจาทุก 6 เดือน
5.1.3.8

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(1) หลักการและเหตุผล
การดาเนิ น กิ จ กรรมในระยะก่ อสร้า งในแต่ ล ะขั้น ตอน อาจก่อให้ เ กิด อุ บั ติเหตุ ขึ้ น ได้
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน หรือประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อส่งก๊าซฯ
นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้ อมจากการทางาน ได้แก่ ฝุ่นละอองจากการก่อสร้ าง
เสียงดังจากการทางานของเครื่องยนต์/เครื่องจักร และการบาดเจ็บจากการทางาน ซึ่งผลกระทบเหล่านี้
สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ส่วนในระยะดาเนินการจ่ายก๊าซฯ จะมีการตรวจสอบสอบสภาพแนวท่อส่งก๊าซฯ และ
ระบบความปลอดภัยอยู่เป็นประจาตามมาตรฐาน ASME B31.8 (Lasted Edition) และมาตรฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินโครงการมีความปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม อาจมีการดาเนินการซ่อมแซม
ท่อส่ งก๊าซฯ กรณีเกิดการรั่ ว ไหล ซึ่งกิจกรรมดัง กล่ าวอาจมีผ ลกระทบต่ อสุ ขภาพของพนั ก งาน และ
ประชาชนที่อยู่ ในบริ เวณใกล้ เคีย งได้ นอกจากนี้ในระยะดาเนินการหากเกิ ดอุบัติเหตุท่อส่ งก๊าซฯ รั่ว
อาจส่ งผลให้ เกิดอัน ตรายต่ อประชาชนที่สั ญจรไปมา รวมทั้งผู้ ที่อยู่บริเวณใกล้ เคีย งแนวท่ อส่ ง ก๊ า ซฯ
แม้ว่าโอกาสเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะอยู่ในระดับต่า แต่เนื่องจากประเด็นด้านความปลอดภัยเป็นข้อห่วงใย
ของประชาชนบางส่วนในพื้นที่ ดังนั้น โครงการจึงมีแผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อน าไปปฏิบั ติอย่ างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ ยงและป้องกันผลกระทบด้านอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
(2) วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ลดความเสี่ ย งและป้ อ งกั น อั น ตรายและอุ บั ติ เหตุ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นต่ อ พนั ก งาน
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาหรือผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง หรือที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่ดาเนินการส่งก๊าซฯ ของโครงการ
2. เพื่อทราบถึงปั ญหาด้า นอาชีว อนามัย และความปลอดภั ยในระยะก่ อสร้า งและ
ระยะดาเนินการ แล้วนาไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่วางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ
(4) วิธีการดาเนินงาน
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป
- จัดทาข้อกาหนดหรื อแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
- จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ท างด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย และ
เสริมสร้างจิตสานึกแห่งความปลอดภัย รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ให้แก่คนงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ด้านความปลอดภัย
- จัดเตรียมอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลตามความจาเป็น
ของลั กษณะงานให้ กับ เจ้ าหน้ าที่ อย่ างเพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแล
ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ไว้ ใ นส านั ก งานก่ อ สร้ า งชั่ ว คราว
และบริเวณที่สังเกตเห็นโดยง่าย
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- จั ดให้ มีเจ้าหน้าที่รัก ษาความปลอดภัยหรื อเวรยามตลอด 24 ชั่ว โมง
บริเวณพื้นที่กองเก็บวัสดุ และสานักงานก่อสร้างชั่วคราว
- บริ เวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักร ต้องมีการกั้นแบ่งเขตพื้นที่ให้ ชัดเจน
รวมทั้งจัดวางอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ
- ติ ด ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละป้ า ยเตื อ นในบริ เ วณที่ อ าจเกิ ด อั น ตราย เช่ น
“เขตก่อสร้าง”“เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นที่ก่อสร้าง
- จัดให้มีระบบใบอนุญาตปฏิบัติงาน (Work Permit) สาหรับงานประเภท
ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น งานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี เป็นต้น
- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเชื่อมต่ อท่อ
ตามข้อกาหนดการทางาน (Procedure) แก่คนงานก่อนปฏิบัติงานจริง
- การใช้พื้นที่สานักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บท่อ/วัสดุอุปกรณ์ของโครงการ
จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่นั้นๆ ก่อนเข้าใช้พื้นที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่กาหนด รวมทั้ง จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสุ ขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- รั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในพื้ น ที่ เ ก็ บ กองวั ส ดุ โดยจั ด เก็ บ และกองวั ส ดุ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเก็บกองเศษวัสดุต่างๆ เท่าที่จาเป็น
- ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ก่อ ความ
เดือดร้อน ราคาญ และความไม่ปลอดภัยต่อพื้นที่ใกล้เคียง
- ควบคุ ม ก ากั บ ผู้ รั บ เหมาให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อของโครงการ และหากพบปัญหาหรือความเสียหาย
เกิดขึ้นให้เร่งประสานงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
- ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และเครื่ อ งยนต์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพดี
และพร้ อ มใช้ ง านอยู่ เ สมอ และหากพบว่ า อุ ป กรณ์ ช ารุ ด ให้ ด าเนิ น การซ่ อ มแซมจนอยู่ ใ นสภาพดี
ก่อนนามาใช้งาน
- เมื่อมีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทางาน ต้องรายงานให้
ผู้ควบคุมงานทราบโดยทันที และจัดทารายงานบันทึกกรณีเกิดอุบัติเหตุที่อธิบายถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข
และผลเสียหายที่เกิดขึ้น
2. การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบจากกิจกรรมการเปิดพื้นที่ และการยกท่อ
ลงร่องขุดและงานฝังกลบ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานขุดเปิดพื้นที่ ให้มีมาตรการป้องกันดินถล่ ม
ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้ง Sheet Pile หรือ Trench Block
เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านดินถล่ม
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- ตรวจสอบไม่ ใ ห้ มี สิ่ ง กี ด ขวาง หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระยะที่ อ าจเกิ ด
อันตรายจากการยกท่อลงร่องขุด
- ในการก่อสร้างวางท่อแบบขุ ดเปิด ในช่วงที่แนวท่ออยู่ห่างจากแนวเสา
ไฟฟ้าน้อยกว่า 5 เมตร ต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
 ประสานเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในพื้นที่เพื่อ
ขอหารือเกี่ยวกับการวางท่อก่อนการดาเนินการฯ
 ติดตั้งเสาค้ายัน (Bracing) บริเวณที่มีการขุดเปิดที่มีตาแหน่งแนวท่อ
อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าน้อยกว่า 5 เมตร
- ก่อนนารถแบ็คโฮออกปฏิบัติงาน ต้องตรวจให้แน่ใจว่ารถแบ็คโฮอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีและปลอดภัย
- บริเวณปากหลุมบ่อรับ-บ่อส่ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อป้องกันการ
ตกหลุม และจัดให้มีแสงสว่างและไฟกระพริบเตือนให้เพียงพอตลอดเวลา
- กั้นเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณแสดงบริเวณที่ทาการขุด
และเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย ขณะที่รถแบ็คโฮกาลังปฏิบัติงานให้เห็นอย่าง
ชัดเจน
3. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานเชื่อมท่อฯ
- ตรวจสอบสภาพเครื่องเชื่อมท่อก๊าซให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนนามาใช้งาน
หากพบว่าชารุดให้รีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีก่อนใช้งาน
- ควบคุ ม ดู แ ลให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย
ส่วนบุคคลสาหรับงานเชื่อม เช่น หน้ากากเชื่อม และแว่นตาลดแสง เป็นต้น อย่างเคร่งครัด
- กั้นเขตบริเวณพื้นที่ที่มีการเชื่อมท่อ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่ องหมายเตื อน
แสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย
- เศษโลหะหรือประกายไฟจะต้องจากัดให้อยู่เฉพาะบริเวณพื้นที่ทางาน
เชื่อมท่อ และต้องระวังไม่ให้เศษโลหะหรือประกายไฟไปสัมผัสกับวัสดุติดไฟ
- จัดให้มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานในบริเวณที่ทาการเชื่อมท่อตลอดเวลา
4. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานตรวจสอบรอยเชื่อม
- จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยวิธีทดสอบที่ ไม่ทาลาย
สภาพ (Non Destructive Testing ; NDT)
- ควบคุ ม ดู แ ลให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย
ส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น
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- กั้น บริ เวณพื้นที่ที่ดาเนินการตรวจสอบรอยเชื่ อมด้ว ยรั งสี และติดตั้ ง
เครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทางาน
(Work Permit)
- ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสีเอ็กซเรย์จะต้องตรวจสอบและ
ติด Film Badge หรือแผ่นวัดรังสีชนิด Optically Stimulated Luminescence (OSL) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
- พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ ต้องจัดให้มีป้าย
รังสีแสดงไว้
5. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานต่อเชื่อมท่อส่งก๊าซฯ เดิม
- ประสานงานเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) ของ ปตท.
เพื่ อ แจ้ ง ก าหนดการและชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บงานต่ อ เชื่อ ม และงานด้ า นความปลอดภัย ต่างๆ
ในระหว่างการปฏิบัติงาน
- ก่อนทาการเชื่อมต่อ ผู้รับเหมาจะต้องจัดทา Tie-in Procedure, Safety
Procedure และ Emergency Response Procedure เสนอบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- จัดเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบในการเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ ทั้งในส่วนของ
เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง
- จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานก่อนดาเนินการ เพื่อให้
มี ค วามเข้ า ใจที่ ต รงกั น ทั้ ง ในส่ ว นของเจ้ า ของโครงการและผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง เพื่ อ อธิ บ ายขั้ น ตอน
การเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ ให้แก่ผู้รับผิดชอบรับทราบก่อนดาเนินการ
- เจ้ าหน้าที่ของโครงการทาการอบรมกฎความปลอดภัยทั่วไป การขอ
ใบอนุ ญ าตท างาน และการปฏิ บั ติ ตั ว เมื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ ผู้ รั บ เหมาและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คน
ที่จะเข้ามาทาการปฏิบัติงานเชื่อมท่อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน
- ตรวจสอบรายละเอียดด้านความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการดาเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ควบคุม
- จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สาหรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาในการดาเนินงานต่อเชื่อม ได้แก่
 รถดั บ เพลิ ง ส ารองไว้ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการตลอดระยะเวลาในการ
ดาเนินงานต่อเชื่อม โดยการประสานขอความร่วมมือและเตรียมความพร้อมร่วมกับ หน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
 ประสานขอความร่วมมือและเตรียมความพร้อมร่วมกับโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลใกล้เคียงในการจัดเตรียมรถพยาบาล และพยาบาลอย่างน้อย 1 คน สารองไว้ในพื้นที่
ดาเนินงานตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซฯ
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เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ผงเคมี แ ห้ ง (Dry Chemical Fire Extinguisher)
จานวน 2 ชุด สารองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
 เครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซ (Gas Detector) จานวน 1 ชุด ในพื้นที่
ปฏิบัติงานเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ
- ติดตั้งป้ายเตือนและราวเหล็กหรือแผงคอนกรีตบริเวณโดยรอบที่ทางาน
ต่อเชื่อมเพื่อป้องกันบุคคลภายนอก และต้องประสานงานกับ Gas Control ในเรื่องของความดันของก๊าซฯ
ในท่อขณะทาการต่อเชื่อม เพื่อให้ความดันอยู่ในช่วงที่กาหนดและแจ้งเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของงาน
6. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง (บริเวณ
KP 0+353 ถึง KP 0+413)
- ท าการประสานงานกั บการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาคที่ รั บผิ ดชอบพื้ นที่ ตามแนว
เส้นทางวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการก่อนเข้าดาเนินการก่อสร้างในพื้นที่
- จัดอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทางาน ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
- กั้น บริ เวณเพื่อไม่ให้ นาเครื่องจักรเข้าใกล้ ฐ านของเสาส่ งไฟฟ้าแรงสูง
โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
- จั ดให้ มีสั ญลั กษณ์กาหนดระยะปลอดภัย (Goal Post) ในบริเวณใกล้
พื้นที่ก่อสร้างโดยเฉพาะจุดตกท้องช้างของสายไฟ เพื่อใช้สังเกตการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรจะไม่สูงกว่า
ระยะปลอดภัย
- ต่ อ สายดิ น กั บ ท่ อ ที่ ว างเรี ย งอยู่ ใ ต้ ส ายส่ ง ไฟฟ้ า แรงสู ง โดยข นาด
พื้นที่หน้าตัดของปากคีบบริเวณที่จับ (Clamp) กับวัสดุดังกล่าวต้องมีพื้นที่สัมผัสที่มากพอที่สามารถถ่ายเท
กระแสลงดินได้
- จัดให้มี Watch Man ประจารถ Crane และ Back Hoe ขณะทางาน
- ห้ามกองดิน วัสดุต่างๆ ใกล้กับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
7. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใกล้กับสาธารณูปโภคอื่นๆ
- ประสานงานไปยังหน่ว ยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อ ง
ตามแนวระบบท่อของโครงการเพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค ตาแหน่ง ระดับความลึก
และแนวทางด้านความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานใกล้ ห รืออาจกระทบกับระบบสาธารณูปโภคที่ พ บ
ในปัจจุบันก่อนเข้าดาเนินการ
- ตรวจสอบระบบสาธารณู ป โภคในแนววางท่ อ ตามแบบก่ อ สร้ า ง
ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ที่ ไ ด้ รั บ จากหน่ ว ยงานเจ้ า ของระบบและในพื้ น ที่ ปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ทราบต าแหน่ ง ระบบ
สาธารณูป โภคที่แท้จ ริ ง พร้ อมทาเครื่ องหมายหรือสั ญลั กษณ์แสดงตาแหน่งสาธารณูปโภคไว้ในพื้นที่
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นจุดตรวจสอบและเพิ่มการระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน
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- จั ดให้ มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมการทางานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่าง
ใกล้ชิดตลอดการก่อสร้างใกล้กับแนวท่อน้า แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แนวท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรม และ
ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อให้มีความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้ง ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การวางท่อ และหากพบปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้นให้เร่งประสานงานแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
8. ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากบุคคลที่ 3
- ติดตั้งป้ายเตือนแสดงตาแหน่งแนววางท่อ และหมายเลขโทรศัพท์ในการ
แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอดแนวท่อ โดยลักษณะและข้อความในป้ายให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ความเสียหายกับท่อ
9. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงการขนย้ายและการจัดเก็บท่อ
- จั ด เก็ บ ท่ อ ในลั ก ษณะที่ มี ค วามปลอดภั ย และมี ก ารดู แ ลอย่ า งดี
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายกับท่อ
- ทาการปรับระดับพื้นที่ก่อนที่จะนาท่อลงวาง พร้อมจัดหาวัสดุสาหรับ
ป้องกันการพังทลายของกองท่อในแนวท่อที่วางเป็นฐาน เพื่อให้การสัมผัสระหว่างท่อและวัสดุรองรับ
มีความมั่นคง
- ควบคุ ม ผู้ รั บ เหมาให้ เ รี ย งท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ อยู่ ภ ายในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ กั น ไว้
เพื่อเป็นเขตก่อสร้างเท่านั้น ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีกิจกรรมก่อสร้างในเขตทางถนนจะอยู่ในพื้นที่ว่างในเขตทาง
และการติดตั้งเครื่ องหมายจราจรในช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้างจะใช้พื้นที่ผิวจราจรบริเวณไหล่ทางถนน
เท่านั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจร
- จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของรถแบ็คโฮ และอุปกรณ์ในการยกให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานก่อนเริ่มงาน
- ตรวจสอบไม่ ใ ห้ มี สิ่ ง กี ด ขวาง หรื อ คนอยู่ ใ นระยะที่ อ าจเกิ ด อั น ตราย
จากการยกท่อ
10. การวางท่อบนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
- กาหนดให้บริษัทผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทางานต้องตรวจสอบแนวท่อระบบ
สาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดอันตรายจากการวางท่อของโครงการ
- ผูกมัดท่อและอุปกรณ์ให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- กาหนดให้ มีการป้องกันท่อส่ งก๊าซฯ ของโครงการ และท่อของระบบ
สาธารณูปโภคข้างเคียงที่วางอยู่บนโครงสร้างชั้นวางท่อ (Pipe Rack) ในระหว่างการก่อสร้าง
- ก าหนดให้ บ ริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาจั ด เตรี ย มหน้ า งานส าหรั บ งานเชื่ อ มท่ อ
โดยมีผ้ากันไฟล้อมรอบเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นจากงานเชื่อม
- ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สาหรับงานเชื่อม เช่น หน้ากากเชื่อม แว่นตาลดแสง หรือหน้ากากลดแสง ถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
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และแผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟ เป็นต้น และจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับเหตุฉุกเฉิน
- โครงการต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลกากับการทางานของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างวางท่อบนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
- ในกรณี ที่ ก ารวางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ แล้ ว ส่ ง ผลกระทบให้ ท่ อ ของระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย โครงการต้องกากับดูแลให้ผู้รับเหมารีบดาเนินการ
แก้ไขซ่อมแซมทันที
ระยะดาเนินการ
1. นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ก าหนดนโยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น ข้อกาหนดการทางาน
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทางาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นต้น
- จัดให้มีการอบรม / ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่ างเหมาะสมแก่พนั กงานที่ป ฏิบั ติงาน เช่น กฎระเบียบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย การใช้อุ ป กรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่ ว นบุคคล วิธีการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
2. การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลและการลุกไหม้
- ตรวจสอบและบารุงรักษาระบบท่อ โดยมีการเฝ้าระวังและบารุงรักษา
ระบบท่อตามมาตรฐานกาหนด
- การสารวจพื้นที่วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling) ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจา 4 ครั้งต่อปี
- การส ารวจป้ า ยเตื อ น (Pipeline Markers) ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ASME B31.8 ดาเนินการพร้อมกับ Pipeline Patrolling ด้วยการเดินเท้าและทางรถยนต์ โดยตรวจสอบ
ว่ามีการเคลื่อนย้ายป้ายเตือน หรือมีการหัก/ชารุดหรือไม่ ข้อความบนป้ายเตือนลบเลือนหรือไม่ เป็นต้น
เป็นประจา 4 ครั้งต่อปี
- การสารวจการรั่ วของท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Leakage Surveys)
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจา 1 ครั้งต่อปี
- การสั ง เกตการทรุ ด ตั ว ของท่ อ ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง (Pipeline
Settlement and Soil Erosion) เป็นประจา 1 ครั้งต่อปี
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- การตรวจสอบระบบจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น การผุ ก ร่ อ นของ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipe to Soil Potential Survey) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169 โดยทาการ
ตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซที่จุด Test Post เป็นประจา 2 ครั้งต่อปี
- การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ใต้ ดิ น (Close Interval Pipe to Soil Potential Survey) ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169
เป็นประจา 10 ปีต่อครั้ง
- การตรวจสอบการชารุดของวัสดุเคลือบท่อ ด้วยวิธี DCVG หรือ ACVG
เพื่อหาตาแหน่งที่วัสดุเคลือบท่อชารุดและประมาณการขนาดของแผล โดยประเมินตาม NACE SP 0502
เป็นประจา 10 ปีต่อครั้ง
- ควบคุ มให้ มี การปฏิ บั ติ ตามนโยบายความปลอดภั ย อาชี วอนามั ยและ
สิ่งแวดล้อม และขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติ กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเขตระบบท่อ
- ดูแลรักษาป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงตาแหน่งแนวท่อ ให้เห็นข้อความและ
หมายเลข โทรศัพท์แจ้งเหตุอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากพบการชารุดหรือสูญหายให้เร่งดาเนินการซ่อมแซมหรือ
นาป้ายมาเพิ่มเติมแทนป้ายที่สูญหายทันที
- ประสานงานไปยั ง หน่ ว ยงานเจ้ า ของพื้ น ที่ ที่ ร ะบบท่ อ พาดผ่ า น และ
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณใกล้เคียงแนววางท่อฯ ของโครงการ ให้แจ้งกิจกรรมใดๆ
ที่จะดาเนินการในขอบเขตระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- ก าหนดให้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด ที่ ใ ช้ ภ ายในบริ เ วณพื้ น ที่
กระบวนการดาเนินงานของสถานีควบคุมเป็นประเภทอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion Proof)
- จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบน้าดับเพลิง และ
อุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย บริเวณสถานีควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือสมาคมป้องกัน
อัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NFPA)
- จั ด ให้ มี ร ะบบการขออนุ ญ าตท างาน (Work Permit) ในบริ เ วณพื้ น ที่
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
3. การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติกรณีเกิดการรั่วไหล
- จั ด ให้ มี แ ผนระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ในการปฏิ บั ติ ง านฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ควบคุ ม
สถานการณ์ในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของระบบท่อ
- จั ดท าเลขหมายโทรศั พท์ ของหน่ วยงานที่ ต้ องประสานงานในกรณี เกิ ด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานีตารวจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาล เป็นต้น
- ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของระบบท่อและเกิดการลุกไหม้
ในพื้นที่ระบบท่อฯ โดยมีความถี่ในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

- จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมินประสิทธิภาพของแผนระงับเหตุ
ฉุกเฉินของโครงการเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จั ดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ประจ าที่ ผ่ านการฝึ กอบรมเป็ นอย่ างดี เพื่ อท าหน้ าที่
ควบคุมดูแลในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซฯ
- จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
จากการดาเนินโครงการ
4. การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาหรับพนักงานปฏิบัติงาน
- ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมในแต่
ละประเภทของงาน และควบคุมให้ มีการใช้ อุปกรณ์ป้ องกัน อันตรายส่ ว นบุ คคลที่เหมาะสมในแต่ ล ะ
ประเภทของงาน
- ควบคุ มให้ มี ก ารตรวจสอบสภาพของเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก่ อ นน ามาใช้
ปฏิบัติงาน
- จัดให้มีระบบดูแล รักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ปฏิบัติงาน
เป็นประจา
- ตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการเป็นประจาปีละ 1 ครั้ง
- ขณะทีด่ าเนินการซ่อมแซมท่อก๊าซฯ ที่รั่วต้องปฏิบัติดังนี้

จั ด ให้ มี ร ะบบขออนุ ญ าตเข้ า ท างานบริ เ วณที่ ท าการเชื่ อ มต่ อ ท่อ
และการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์

ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น

กั้นเขตพื้นที่ที่ ทาการเชื่ อ มท่ อ พร้อมทั้งติด ตั้งเครื่ อ งหมายเตื อ น
แสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย

กั้ น บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ท าการตรวจสอบรอยเชื่อ ม พร้ อ มทั้ ง ห้ า มมิ ให้
ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอกซเรย์ ต้องจัดให้มี
ป้ายรังสีแสดงไว้โดยมีข้อความและสัญลักษณ์ในป้าย ดังนี้

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอ็ กซเรย์ ต้องตรวจสอบ
และติด Film Badge หรือ แผ่นวัดรังสีชนิด Optically Stimulated Luminescence (OSL) หรือ TLD
Card ก่อนดาเนินการเข้าปฏิบัติงาน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

5. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่สามและการก่อวินาศกรรม
- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการ
ที่อยู่ใกล้เคียงระบบท่อช่วยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใดมาทากิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบท่อ
ของโครงการ
- หากหน่วยงานใดจะดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือกระทาการเกี่ยวกับ
ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตระบบท่อ ต้องแจ้งให้โครงการทราบล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ประสานงานตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องป้ า ยเตื อ นต าแหน่ ง ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ หรื อ
สัญลักษณ์ให้สามารถมองเห็นข้อความและหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
- ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซฯ อย่างสม่าเสมอ
เป็นประจาตามมาตรฐาน ASME B31.8
(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
ดัชนี
: บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยระบุสาเหตุ ลักษณะ
ของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ
พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
สถานที่
: พื้นที่ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ
วิธีการ
: บั น ทึ ก และสรุ ป สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ โดยระบุ ถึ ง
สาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนั ก งานและคนงานก่ อ สร้ า ง จ านวนผู้ ไ ด้ รั บ
บาดเจ็บ วิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะ
ความถี่
: เป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
ดัชนี
: - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การรั่ว ของระบบท่อ และ
เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น รวมทั้งการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ของโครงการ
- สถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน
- สุขภาพของพนักงานที่ดูแลพื้นที่โครงการ
สถานที่
: พื้ น ที่ ด าเนิ น การระบบขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ท างท่ อ
ของโครงการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

วิธีการ

ความถี่

(5) ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ

: - บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อ และ
เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ
และวิ ธี แ ก้ ไ ขและแนวทางป้ อ งกั น การเกิ ด ซ้ า
รวมทั้งผลการซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการ
- บันทึกสถิติการเจ็บป่ว ยและบาดเจ็บในระหว่ า ง
การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ตรวจสุขภาพพนักงานที่สังกัดเขตปฏิบัติการระบบ
ท่อที่ดูแลพื้นที่โครงการ
: - จัดทารายงานสรุปการการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของ
ระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุ
วิ ธี ก ารแก้ ไ ข ปี ล ะ 1 ครั้ ง รวมทั้ ง ผลการซ้ อ ม
แผนฉุกเฉินของโครงการปีละ 1 ครั้ง
- จัดทารายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
ในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง
:
:

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

:
:

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(ภายหลังจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ ปตท. จะอยู่
ภายใต้การรับผิดชอบของ บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน))

(7) งบประมาณ
ระยะก่อสร้าง
: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
: รวมอยู่ในงบประมาณดาเนินการ
(8) การประเมินผล
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้ อ มระบุ ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจอนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด เป็นประจาทุก 6 เดือน
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5.1.3.8

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) หลักการและเหตุผล
พื้ นที่ ส าหรั บวางท่ อก๊ าซฯ ของโครงการอยู่ ภ ายในเขตทางของถนนชุ มชนหนองคล้ า
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระเฉท) สภาพทั่ว ไปตามแนววางท่ อส่ ง ก๊า ซฯ ของโครงการส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
แนวเขตทางซึ่งถัดไปเป็นพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่เกษตรกรรม
จากการสารวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล ประกอบด้วย
(1) กลุ่ ม หน่ ว ยงานราชการ (2) กลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชนในรั ศ มี ศึ ก ษา (3) กลุ่ ม สถานประกอบการ และ
(4) กลุ่มครัวเรือน/ร้านค้า พบว่า กลุ่มที่ทาการสารวจส่วนใหญ่ไม่วิตกกังวลต่อการดาเนินงานของโครงการ
ส่วนที่วิตกกังวลจะกังวลในเรื่องของปัญหาการคมนาคมในระยะก่อสร้าง และการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ
ในระยะดาเนินการ จากประเด็นข้อวิตกกังวลดังกล่าว เพื่อลดความวิตกกังวลจากการพัฒนาโครงการ
เห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งการดาเนินโครงการควรคานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นหลัก
ดังนั้น โครงการจึงได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ นาไปสู่การสร้างความรู้
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) วัตถุประสงค์
 เพื่ อเป็ น ช่ องทางในการสื่อสารไปยัง ประชาชนเพื่ อ สร้ างการรั บ รู้แ ละความเข้าใจ
สามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะตามกระบวนการมีส่วนร่วม
 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบริษัทฯ กับกลุ่มประชาชน ผู้นาชุมชน สถาบัน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น รวมทั้งคลายความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ ตัวแทนประชาชนในพื้น ที่ได้เ ข้า มามีส่วนร่ว มในการ
ดูแล และติดตามตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ
 เพื่อติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการ
(3) พื้นที่ดาเนินการ
ครอบคลุ มพื้นที่รั ศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่ งก๊าซฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
หมู่บ้าน/ชุมชนบริเวณแนวท่อส่งก๊าซฯ (ชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8) ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง และสถานประกอบการที่อยู่ในรัศมีศึกษา
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(4) วิธีการดาเนินงาน
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. มีการพิจารณาจ้างคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งงานเข้ามา
ปฏิบัติงานเป็นลาดับแรก
2. จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ม วลชนสั ม พั นธ์ เ ข้ า พบกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เพื่ อ ชี้ แ จง
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ รวมทั้ง
การประสานงานขอความร่ ว มมื อ ในระยะก่ อ สร้ า ง และการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น /ตอบข้ อ สงสั ย
ก่อนการดาเนินกิจกรรมก่อสร้างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการ
และคลายความวิตกกังวล
3. จั ดให้ มีป้ ายประชาสั มพันธ์การดาเนินกิจกรรมของโครงการ และช่องทาง
ในการติดต่อกับโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน และเบอร์โทรศัพท์ที่ส าคัญ
สาหรับติดต่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินการ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
ต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น หากมีข้อร้องเรียนต้องดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว
5. จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โครงการด้ ว ยวิ ธี ก าร
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เช่ น การจั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ใ นรู ป ของแผ่ น พั บ ใบปลิ ว หรื อ รู ป แบบ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็นต้น เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน สถานประกอบการ ผู้นาชุมชน
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและคลายความวิตกกังวล
6. จั ด ให้ มีร ะบบรับเรื่องร้องเรียนปัญหา ความเสี ยหาย และความเดือดร้ อ น
ราคาญที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของโครงการที่มีระยะเวลาในการแก้ไขอย่างชัดเจน (รูปที่ 5.1-4)
พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 5.1-5) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของ
ข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา โดยต้องทาการสรุปผลการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน
ทั้งนี้ หากพบข้อร้องเรียนความเดือดร้อนมีสาเหตุอันเนื่องมาจากโครงการ ให้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขโดยเร็วที่สุด พร้อมบันทึกข้อร้องเรียน สาเหตุของปัญหา และรายละเอี ยดการแก้ไขปัญหาตาม
แบบฟอร์ ม ข้ อ ร้ อ งเรี ย น และแจ้ ง ผลการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งเรี ย นผ่ า นช่ อ งทาง
ที่ ห ลากหลาย เช่ น แจ้ ง โดยตรงกั บ ผู้ ร้ อ งเรี ย น ติ ด ประกาศที่ ห น่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์โครงการ ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งผ่านการประชุมหมู่บ้าน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็นต้น

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64353_บทที่ 5 (SEC 1) Rev.00 (Final)

หน้า 5-38

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

7. จั ดให้ มีป้ ายประชาสั มพันธ์การดาเนินกิจกรรมของโครงการ และช่องทาง
ติดต่อกับโครงการ เช่น ตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนในที่ทาการชุม ชน/หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
เรื่องร้องเรียน และเบอร์โทรศัพท์ที่สาคัญสาหรับติดต่อกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
8. เข้าพบผู้นาชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานีตารวจ ก่อนการ
ดาเนินการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการก่อสร้าง เพื่อชี้แจง
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างที่เกิดผลกระทบต่อชุมชน (เช่น การขุดเปิดหน้าดิน
การก่อสร้ างบ่ อรั บ -บ่ อส่ ง เป็ น ต้น ) เสี ยงจากการทางานของเครื่ อ งจั กร และระยะเวลาการก่ อ สร้ า ง
เพื่อหารือถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และประสานความร่วมมือในระยะก่อสร้าง โดยเฉพาะ
เรื่องการลดผลกระทบจากการกีดขวางทางเข้า-ออกถนนย่อย
9. ประชาสัมพันธ์แนะนาแผนการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ ให้กับชุมชนตามแนวท่อ
พาดผ่านในแต่ละช่วง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของชุมชนและรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง
อย่างน้อย 1 เดือน เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย แผนที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แผนการก่อสร้าง
วิธีการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับผิดชอบ
กรณีนาเสนอข้อร้องเรียนและกรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- การจัดนิทรรศการ
- การติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
- การแจกใบปลิว / แผ่นพับ
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว
10. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่ านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการทราบล่ว งหน้า
อย่างน้อย 1 เดือนก่อนก่อสร้าง โดยจัดทาเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งบริเวณช่วงถนนที่แนวท่อส่งก๊าซฯ
วางผ่าน เพื่อให้ผู้สัญจรใช้ความระมัดระวังเมื่อสัญจรผ่าน หรือเลือกใช้เส้นทางอื่น
11. ประสานงานกั บ ผู้ น าชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ย วข้อง ในการให้ ความช่ว ยเหลื อ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้ กับบุค คลที่ไ ด้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ รวมถึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อรับเรื่ อง
ร้องเรียนจากชุมชนเพื่อติดตามเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนความเสียหาย และความเดือดร้อนราคาญ
ที่เกิดขึ้น จากการดาเนิ น โครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่า งๆ
โดยดาเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
12. จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต
และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง
13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทางานของบริษัทรับเหมาอย่างใกล้ชิด ตลอดการ
ก่อสร้ าง เพื่อให้ มีความระมั ดระวั งมากขึ้ น รวมทั้งการติด ตามผลกระทบอัน เนื่ อ งมาจากการวางท่ อ
ของโครงการ และหากพบปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้นให้เร่งประสานงานและดาเนินการแก้ไขปัญหา
โดยเร็ว
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14. กรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง ในขณะที่มีกิจกรรม
ก่อสร้างต้องดาเนินการเข้าช่วยเหลือ เยียวยา และแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งรายงาน
สาเหตุแห่งความเสียหาย ผลของความเสียหาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาซ้า
15. กรณีที่เกิดผลกระทบเนื่องจากการจัดการโซเดียมเบนโทไนท์ที่ไม่เหมาะสม
ของโครงการ ทางโครงการจะพิจารณาดาเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นทันที รวมทั้ง มีการพิจารณา
จ่ายชดเชยค่าความเสียหายให้กับผู้รับผลกระทบตามที่ได้ตกลงร่วมกัน
16. ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด มิให้ก่อความเดือดร้อน
ราคาญ เพื่อความปลอดภัยต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
17. จัดเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ ควบคุม ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลัง
การก่อสร้าง
18. สนั บ สนุ น การดาเนิ น กิจ กรรมของชุ มชนหรื อ หน่ว ยงานในพื้น ที่ ตามความ
เหมาะสม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี วันสาคัญของชุมชน สนับสนุนการศึกษา
ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และสาธารณประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น
ระยะดาเนินการ
1. จั ด ให้ มี ร ะบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นความเสี ย หายและความเดื อ ดร้ อ นร าคาญ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น โครงการ โดยมี ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
ระยะเวลาการดาเนิ นการแก้ ไขในแต่ละขั้นตอน และการแจ้งกลั บผู้ ร้องเรียนที่ชัดเจน (ผั งการรับเรื่ อง
ร้องเรียนแสดงดังรูปที่ 5.1-6)
2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ และผู้นา
ชุมชน เป็นต้น โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติและความปลอดภัย เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อการดาเนินโครงการ
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน โดยเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมการมีส่ว นร่ว ม
และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การร่วม
กิ จ กรรมตามเทศกาล ประเพณี วั น ส าคั ญ ของชุ ม ชน การสนั บ สนุ น ด้ า นการกี ฬ า ด้ า นการศึ ก ษา
ด้านสาธารณสุข และสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น
4. จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต
และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้นตลอดอายุการดาเนินการของโครงการ
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(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
1. บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง
ดัชนี
: บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและ
ชุมชนใกล้เคียง โดยการจัดเจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียน
และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
: สถานประกอบการ ประชาชน และผู้นาชุมชน ที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ ในระยะ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ (ดังรูปที่ 5.1-7)
วิธีการ
: - บันทึกสถิติข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากชุมชน
- บันทึกการเข้าพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน และรายงาน
การแก้ไขปัญหา
ความถี่
: ตลอดระยะก่อสร้าง โดยต้องมีการสรุปและรายงานผล
ทุก 6 เดือน
ค่าใช้จ่าย
: รวมอยู่ในงบประมาณด้านการประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
บริษัทฯ
2. สารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
ดัชนี
: สารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้นาชุมชน / ผู้นาท้องถิ่น หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งและผู้ ป ระกอบการต่ า งๆ ต่ อ การด าเนิ น
โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
: สถานประกอบการ ประชาชน และผู้ น าชุ ม ชน
ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ ในระยะ 500
เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ (ดัง รูปที่ 5.1-7)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการ
: - สารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความ
คิดเห็ น เช่น ผลกระทบที่ได้รับจากการดาเนิน
โครงการ สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหา
และความต้องการ เป็นต้น
- ส ารวจดั ช นี ค วามพึ ง พอใจของชุ ม ชนที่ มี ต่ อ
โครงการ
ความถี่
: อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการก่อสร้างผ่านพื้นที่
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ค่าใช้จ่าย

: รวมอยู่ในงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์
ของบริษัทฯ

ระยะดาเนินการ
ดัชนี

:

สถานที่

:

วิธีการ

:

ความถี่

:

(5) ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากชุมชน
ใกล้เคียง
พื้นที่ดาเนินการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ของโครงการ หน่วยงาน และชุมชนใกล้เคียง
บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและ
ชุมชนใกล้เคียง โดยการจัดเจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียน
และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและ
ชุมชนใกล้เคียง ให้มีการสรุปและรายงานผล
การดาเนินการทุก 6 เดือน

:
:

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

:
:

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(ภายหลังจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ ปตท. จะอยู่
ภายใต้การรับผิดชอบของ บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน))

(7) งบประมาณ
ระยะก่อสร้าง
: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
: รวมอยู่ในงบประมาณดาเนินการ
(8) การประเมินผล
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้ อ มระบุ ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจอนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด เป็นประจาทุก 6 เดือน

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64353_บทที่ 5 (SEC 1) Rev.00 (Final)

หน้า 5-42

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

5.1.3.9

ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
(1) หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานในระยะก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ต่อคนงานก่อสร้ างและประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่ใกล้ เคียงได้โดยเฉพาะโรคระบาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น
โรคโควิด 19 ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจกับประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น โครงการ
และผู้ รั บเหมาจึ งมี การกาหนดมาตรการในการป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบให้ มี ความครอบคลุ ม และ
เหมาะสม
(2) วัตถุประสงค์

เพื่อกาหนดแผนในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ในระยะก่อสร้างให้มีความเหมาะสม

เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุ ขและ
สุขภาพและควบคุมให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(3) พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(4) วิธีการดาเนินงาน
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง
มาตรการทั่วไป
1. ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดอบรม
และให้ความรู้ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่สาคัญแก่คนงาน
และประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
2. จัดทาบัญชีรายชื่อคนงานก่อสร้าง แจ้งจานวน และโรคประจาตัวของคนงาน
ก่อสร้างแก่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบก่อนเข้าปฏิบัติงาน
3. จั ด ให้ มี ร ะบบสุ ข าภิ บ าลและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการที่เหมาะสม
4. จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่สานัก งาน
ชั่ว คราว รวมทั้งจั ดให้ มีย านพาหนะพร้อมส าหรับการนาผู้ ป่ว ยหรือผู้ ประสบอุบัติเหตุส่ งโรงพยาบาล
ใกล้เคียงทันที
5. ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อตามฤดูกาลกับคนงานอย่างสม่าเสมอ
และดูแลสภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็น
พาหะนาโรค
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

6. กากับ ให้ ผู้ รั บเหมาปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตรวจสุ ขภาพของลู กจ้ างและส่ งผลการตรวจวัดแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 และประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนดแบบสมุดสุขภาพประจาตัวของลูกจ้างที่ทางานเกี่ยวกับ
ปั จ จั ย เสี่ ย ง และแบบแจ้ ง ผลการตรวจสุ ข ภาพของลู ก จ้ า งที่ พ บความผิ ด ปกติ ห รื อ การเจ็ บ ป่ ว ย
การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551
การป้องกันและควบคุมโรคระบาด เช่น โรคโควิด 19
1. ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของกระทรวงสาธารณสุ ข ในกรณี เ กิ ด โรคระบาด
เฉพาะพื้นที่
2. การควบคุมการเดินทางของคนงานก่อสร้างเข้าสู่ พื้นที่ โดยผู้ รับเหมาต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่รับผิดชอบต้นทางและปลายทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
7 วัน
3. มีก ารตรวจสอบโรคโควิด 19 ในคนงานและพนั ก งานก่ อ นเข้ า ปฏิบั ติงาน
ในพื้นที่
4. ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบคุ ม การระบาดของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เคร่งครัด
5. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่หรือจัดหาสื่อความรู้
และข่าวสาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด
6. ให้ ผู้ ค วบคุ ม งาน/หั ว หน้ า งาน จั ด ให้ มี Safety Talk กั บ คนงานเกี่ ย วกั บ
การป้องกันโรคระบาดช่วงก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน
7. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการระบาดให้คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ เช่น
หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ เป็นต้น
8. จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้นเป็นระยะ หากพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ อ การ
ระบาดให้หยุดปฏิบัติงาน และพาไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที
9. วางแผนการปฏิบัติงานและทาความเข้าใจกับคนงานก่อสร้าง กรณียืนยันว่า
พบผู้ป่วย เช่น การโยกย้ายคนงานที่ไม่ป่วย การจากัดการเดินทางเข้าออก และการปิดพื้นที่บ้านพักคนงาน
เป็นต้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการควบคุมโรคระบาด และประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(7) งบประมาณ
รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(8) การประเมินผล
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้ อ มระบุ ปั ญ หา/อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจอนุ ญ าต
ตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด เป็นประจาทุก 6 เดือน

5.2

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส าหรั บ มาตรการทั่ว ไป สรุปได้ดัง ตารางที่ 5.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ในระยะก่ อ สร้ า งและระยะด าเนิ น การ สรุ ป ได้ ดั ง ตารางที่ 5.2-2 และตารางที่ 5.2-3
ตามลาดับ
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องค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป

หน้า 5-46

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอ
ในรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยั ง
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกากับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน
ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
1.2 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการวางท่อจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มดาเนินการก่อสร้างโครงการ
1.3 นารายละเอีย ดมาตรการในแผนปฏิ บัติก ารด้า นสิ่งแวดล้อ มไปก าหนดในเงื่ อ นไข
สัญญารับดาเนิน การออกแบบ สัญญาก่ อสร้าง สัญญาดาเนิ นการ อย่างละเอี ย ด
ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ และนาไปติดประกาศ
และเผยแพร่ให้กับชุมชนบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการรับทราบ
1.4 จัดทาข้อมูลรายละเอียดโครงการ พร้อมแผนที่แสดงตาแหน่งแนวท่อที่ดาเนินการจริง
อย่างละเอียดและชัดเจน และส่งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่แนวท่อพาดผ่าน เพื่อให้
หน่วยงานดังกล่าวใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในอนาคต และป้องกันและ
ลดผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยตามแนวระบบท่อและนาเสนอให้สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผนวกในรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-1
มาตรการทั่วไป โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

องค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)

หน้า 5-47

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.5 จัดทาคู่มือการระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็ กโก
โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินการ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อชุมชน หน่วยงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ หน่วยงานด้านการจราจร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1.6 หากเกิ ด ความเสี ย หายอั น เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น โครงการ ให้ บริ ษั ท เอ็ ก โก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด ดาเนินการจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้ง
เสนอวงเงินเบื้องต้นให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์
ฉุกเฉินในเบื้องต้นโดยไม่ชักช้า กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้พิจารณาดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.7 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ต้องจัดทาและเสนอรายงานผลการปฏิบัติ ตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ห น่ ว ยงานผู้ อ นุ ญ าตพิ จ ารณาทุ ก ๆ 6 เดื อ น
ตามแนวทางการน าเสนอรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการฯ ตามที่ ป ระกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด
1.8 หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นแนวโน้มปัญ หา
สิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น
โดยเร็ ว และหากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ต้องแจ้งให้จังหวัดระยอง สานักงานคณะกรรมการ
ก ากั บ กิ จ การพลั ง งาน กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน และส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
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บริษัท เอ็กโก
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1.9 หากบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกั นและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมให้ แตกต่ างไปจากที่ เสนอไว้ ในรายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ ว
ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าต
เป็นผู้พิจารณา ดังนี้
• หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกั น
และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม หรือมาตรการติด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มดั ง กล่ า วไม่ ก ระทบต่ อ สาระส าคั ญ ของการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิด
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทีย บเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ
ที่ผ่านการพิจ ารณาให้ ค วามเห็ นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ แล้ว
ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี อ านาจอนุ มั ติ หรื อ อนุ ญ าตรั บ จดแจ้ ง การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
นั้นๆ ต่อไป พร้อมกั บให้จัดทาสาเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและ
แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ส่งให้สานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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หากหน่วยงานที่มีอานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่า การปรับปรุง
แก้ไขรายละเอีย ดโครงการ หรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระสาคั ญ ใน
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต
จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้ องกันและ
แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ คณะที่เกี่ ย วข้องพิจ ารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการ
หรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่
คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ให้ความเห็น ชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่ มี
อ านาจในการอนุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าตต้ อ งแจ้ งผลการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงดั งกล่าว
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย
1.10 หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการดาเนินโครงการ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัด
ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

•
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1.11 เมื่อบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ได้โอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่ น
จ ากั ด ให้ บ ริ ษั ท ปตท. จ ากั ด (มหาชน) เป็ น ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบในช่ ว งด าเนิ นการ
โครงการแล้ว บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากั ด จะต้องแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าว และความรับผิดชอบปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ
ในระยะดาเนินการของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ให้สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อ มทราบโดยเร็ว เพื่อเป็นข้อมูล ในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการต่อไป

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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1. คุณภาพอากาศ
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1.1 ไม่ เปิ ด หน้ า ดิ น พร้ อ มกั น ตลอดแนวก่ อ สร้ า ง โดยเปิ ด พื้ น ที่ เ ฉพาะที่ จ าเป็ น และ
เมื่อวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วเสร็จ ให้ฝังกลบโดยเร็ว
1.2 ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมการวางท่อแบบขุดเปิด และถนนทางเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มจานวนครั้งหากมีปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
มาก ยกเว้น วันที่มีฝนตก โดยเฉพาะช่วงที่มีการวางท่อใกล้แหล่งชุมชน
1.3 ติดตั้งแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ที่ มี การวางท่ อแบบขุ ดเปิ ด ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ไม่ สามารถติ ดตั้ งแผงพลาสติ ก /รั้ ว/ผ้ าใบ
ดังกล่าวได้ ให้ฉีดพรมน้ าหรื อจั ดให้มี สิ่งปกคลุ มกองวั สดุ ที่ ใช้ อย่ างมิ ดชิ ดเพื่ อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
1.4 จัดให้มีพื้นที่ฉีดล้างทาความสะอาดล้อรถภายในพื้นที่เก็บกองท่อ (Stock Yard) เพื่อล้าง
ทาความสะอาดเศษดิน เศษโคลน หรือทรายที่ติดล้อรถ ก่อนนารถออกจากพื้นที่โครงการ
1.5 ตรวจสอบเครื่ องมื อ เครื่ องจั กร และเครื่ องยนต์ ให้ อยู่ ในสภาพดี และพร้ อมใช้ งาน
อยู่เสมอ
1.6 ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

1.7 ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและการตกหล่นของ
วั ส ดุ ข ณะขนส่ ง จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ เก็ บ กวาดวั ส ดุ ก่ อ สร้ างหรือดิ น ตกหล่ น บนถนน
ในกรณีที่ต้องทาความสะอาดถนน
1.8 จากัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงที่ผ่าน
ชุมชน และไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป

ตลอดเส้นทางการขนส่ง

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดเส้นทางการขนส่ง

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

องค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
2. เสียง
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2.1 แจ้งแผนก่อสร้างให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างได้รับทราบล่วงหน้าอย่าง
น้ อ ย 1 สั ป ดาห์ ก่ อ นด าเนิ น กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ระมั ด ระวั ง หรื อ หลี ก เลี่ ย ง
การสัญจรในเส้นทางที่มีการก่อสร้างโครงการ
2.2 จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ โ ครงการเข้ า พบประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นระยะประชิ ด กั บ พื้ น ที่
ก่อสร้างเป็นประจา เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และหากมี
ผลกระทบเกิดขึ้น โครงการต้องดาเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
2.3 กรณี ก่ อ สร้ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารเจาะลอด/ดั น ลอด ให้ ก าหนดต าแหน่ ง บ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง
โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่อ่อนไหว

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

2.4 ติดตั้งก าแพงกั้ นเสียงชั่วคราวเป็นรู ปตัวแอล บริเวณบ่อส่งสาหรับการดันลอดและ
เจาะลอด จ านวน 3 จุ ด โดยใช้ วั ส ดุ เ ป็ น แผ่ น โลหะที่ มี ค วามหนาประมาณ 0.64
มิลลิเมตร (Steel 24 ga) ขึ้นไป ที่มีค่าการสูญเสียการส่งผ่านของเสีย งเท่ากั บ 18
เดซิ เบล (เอ) หรื อวั สดุ อื่ นๆ ที่ มี ความสามารถในการลดเสี ยงเท่ ากั น หรื อ เที ย บเท่ า
ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละจุดดังนี้
 การดั น ลอดที่ บ ริ เ วณ KP 0+683 ที่ มี ค วามสู ง จากระดั บ พื้ น ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
2.5 เมตร มี ค วามยาวประมาณ 8 เมตร และกว้ า งประมาณ 6.5 เมตร
โดยกั้นอยู่ระหว่างบ่อส่งกับบ้านที่ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากบ่อส่ง
ประมาณ 20 เมตร ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งของก าแพงต้องมีระยะไม่เกิ น 2 เมตร
จากตาแหน่งบ่อส่ง
 การเจาะลอดที่บริเวณ KP 0+695 ที่มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 4.0
เมตร มีความยาวประมาณ 11 เมตร และกว้างประมาณ 6.5 เมตร โดยกั้นอยู่
ระหว่างบ่อส่งกับบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากบ่อส่งประมาณ
25 เมตร ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งของกาแพงต้องมีระยะไม่เกิน 2 เมตร จากตาแหน่ง
บ่อส่ง และไม่เกินขอบถนนฝั่งที่มีการวางเครื่องจักรในการเจาะลอด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
2. เสียง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การดันลอดที่บริเวณ KP 1+239 ที่มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 2.5
เมตร มีความยาวประมาณ 8 เมตร และกว้างประมาณ 6.5 เมตร โดยกั้นอยู่
ระหว่ า งบ่ อ ส่ ง กั บ บ้ า นที่ อ ยู่ ท างทิ ศ ใต้ ห่ า งจากบ่ อ ส่ ง ประมาณ 20 เมตร
ซึ่ ง ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ของก าแพงต้ อ งมี ร ะยะเกิ น 2 เมตร จากต าแหน่ ง บ่ อ ส่ ง
และไม่เกินขอบถนนฝั่งที่มีการวางเครื่องจักรในการดันลอด
ก าหนดระยะเวลาปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในบริ เ วณที่ มี เ สี ย งดั ง เกิ น 90
เดซิเบล (เอ) ให้ทางานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล เช่ น ปลั๊ ก อุ ด หู (Ear Plugs) หรื อ ที่ ค รอบหู (Ear Muffs)
ที่มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น
เมื่อก่ อสร้างผ่านพื้นที่ชุมชนและพื้นที่อ่อนไหว ให้ดาเนินการในช่วงเวลากลางวัน
(7:00-18:00 น.) ยกเว้นกิจกรรมที่จาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องแจ้ง
แผนงานก่อสร้างและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงาน
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ รับ ทราบ
ล่วงหน้า
เครื่องจักรหนักที่มีเสียงดังให้ติดเครื่องยนต์เฉพาะในช่วงทางานเท่านั้น และต้องหยุด
เครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และหากพบความชารุดเสียหายให้แก้ไขก่อนนามาใช้งาน

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด



2.5

2.6

2.7
2.8
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ทรัพยากรดินและ
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป
การชะล้างพังทลาย 3.1 การขุดร่องวางท่อในพื้นที่ที่มีความเสี่ย งต่อการพังทลายของดิน หรือมีสภาพเป็น
ของดิน
ดินอ่อนให้ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ป้องกันการถล่มของดิน เช่น Sheet Pile หรือ
ใช้ Trench Box เป็นต้น ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการถล่มของดิน
3.2 แยกดินชั้นบนออกจากดินชั้นล่าง และเมื่อฝังกลบต้องใช้ดินชั้นล่างกลบก่ อนแล้ว
ตามด้วยหน้าดิน
3.3 หลังจากฝังกลบท่อในแต่ละช่วงของการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องปรับสภาพพื้นที่ให้อยู่
ในสภาพเดิม หรือใกล้เคียงเดิมโดยเร็ว
3.4 การก่อสร้างบ่อรับและบ่อส่งใกล้คลองมาบใหญ่ ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร
เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้า
3.5 หลีกเลี่ยงการกองดินที่เกิดจากการขุดเปิดพื้นที่เพื่อวางท่อส่งก๊าซฯ ใกล้คลองมาบใหญ่
หรือทางระบายน้า เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นปิดกั้นทางระบายน้า
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การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
3.6 การก่อสร้างบ่อรับ และบ่อส่ง ต้องกั้นพื้นที่โดยการจัดวางถุงทรายหรือจัดทาคันดิน
กั้ นโดยรอบ เพื่อป้องกั นการปนเปื้อนของโคลนที่ เกิ ดจากการก่ อสร้ างไปยั ง พื้ น ที่
ใกล้เคียง
3.7 จัดเตรียมทีมปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงพร้อม
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น รถดูด รถบรรทุกน้า กระสอบทราย และเครื่องหมายจราจร
เป็นต้น ในกรณีเกิดการรั่วไหลของโคลนโซเดีย มเบนโทไนท์ขณะทาการเจาะลอด
เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีที่มีการรั่วไหล

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)
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องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ทรัพยากรดินและ
3.8 สารวจชั้นดินเพื่อออกแบบ HDD Profile ให้อยู่ในชั้นดินที่เสถียร โดยข้อมูลดังกล่าว
การชะล้างพังทลาย
จะนาไปใช้ในการประเมินแรงดันของโซเดีย มเบนโทไนท์ที่ใช้ได้สูงสุดระหว่างการ
ของดิน (ต่อ)
เจาะลอดเพื่อก าหนดแรงดัน ที่ ควรใช้ใ นการเจาะลอด เนื่องจากการใช้แรงดัน สู ง
เกินไปโอกาสในการรั่วไหลก็จะมีมากขึ้น
3.9 ในกรณีที่ดินบริเวณที่จะเจาะลอดมีลักษณะเหลวหรือร่วนมากจะพิจารณาใช้ Casing
เจาะลงไปก่อน จากนั้นจึงใส่หัวเจาะ (Pilot) ตามลงไป ซึ่งในการดัน Casing ก่อนการ
เจาะ Pilot Drill จะดั น จนถึ ง ชั้ น ดิ น ที่ แ น่ น เนื่ อ งจากเมื่ อ ดั น ถึ ง ชั้ น ดิ น ต าแหน่ ง ที่
ดินแน่นแล้ว โอกาส Frac Out จะลดลง
3.10 ติดตั้ง Pressure Sub ที่เครื่องเจาะ (HDD Machine) ซึ่งเป็น Pressure Transmitter
เพื่ อ Monitor Bentonite Pressure แบบ Real Time โดย Down Hole Pressure
Transmitter จะส่งสัญญาณมาที่ Monitor ของ Driller ในห้องควบคุม เมื่อมีการเริ่ม
ลดลงของแรงดันของ Bentonite อย่างทันทีทันใด Driller จะสามารถหยุดเจาะ และ
ลดแรงดันจาก Bentonite Pump ได้ทันที โดยไม่เกิดการ Frac Out ขึ้นที่ผิว
3.11 สังเกตและเฝ้าระวังแรงดัน/ปริมาณ/ความต่อเนื่องของอัตราการไหลของโซเดีย ม
เบนไทโนท์ที่ส่งกลับมา (Mud Return Line) หากแรงดันลดลงหรือมีอัตราการไหล
ไม่ต่อเนื่องแสดงว่าอาจเกิ ดการรั่วไหล ผู้ควบคุมจะต้องหยุดการเจาะ เพื่อทาการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป
3.12 กรณีที่มีก ารไหลล้ น /รั่ว ไหลของโคลนโซเดีย มเบนโทไนท์ ให้กั้ นเขตพื้น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยใช้กระสอบทรายปิดกั้นพื้นที่เพื่อมิให้มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น และ
ให้ ด าเนิ น การสู บ ออกไปก าจั ด ด้ ว ยวิ ธี ฝั ง กลบโดยหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ทางราชการต่อไป
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ก่อนการก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)
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องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
3. ทรัพยากรดินและ
3.13 กรณีโคลนโซเดียมเบนโทไนท์รั่วไหลหรือทะลักขึ้นในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะต้องใช้
การชะล้างพังทลาย
รถดูดหรือเครื่องสูบแบบเคลื่อนที่ เพื่อสูบโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ตามแนวที่มีการ
ของดิน (ต่อ)
ทะลักขึ้นมา และกรณีมีการทะลักในปริมาณมากให้หยุดการทางานของเครื่องจักร
ชั่วคราวเพื่อจัดเก็ บให้หมดก่ อน โดยปรับปรุงวิธีก ารปฏิบัติงานเพื่อจากั ดหรือลด
การทะลักของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ แล้วจึงเริ่มการทางานของเครื่องจักรต่อไป
3.14 กรณี เ กิ ด การไหลล้ น /รั่ ว ไหลของโคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ และมี ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตร/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประชาชน โครงการ
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการประสานเข้าช่วยเหลือและ
แก้ ไ ขผลกระทบหรื อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยเร็ ว รวมทั้ ง เจรจาตกลงชดเชย
ค่าเสียหายอย่างเหมาะสมกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
การป้
อ
งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป
4. ด้านคุณภาพน้าและ
ทรัพยากรชีวภาพ 4.1 ที่ตั้งสานักงานชั่วคราว/พื้นที่กองเก็บท่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ของโครงการต้องตั้งห่างจาก
ทางน้า
แหล่งน้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนน้าเสีย/น้าทิ้งจากกิจกรรม
ภายในพื้นที่ดังกล่าวลงสู่แหล่งน้าใกล้เคียง
4.2 บริเวณสานักงานชั่วคราว และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องสุขา
ชั่ ว คราวที่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลให้ เ พี ย งพอกั บ คนงานก่ อ สร้ า งและพนั ก งานที่ เ ข้ า
ปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกาหนด โดยห้องสุขาดังกล่าวต้องสามารถรองรับน้าเสียที่
เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 4.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ ห้องสุขาต้องติดตั้งบ่อเกรอะหรือ
ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปแบบไร้อากาศ หรือแบบอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพในการบาบัด
น้าเสียจากคนงานก่อสร้างและพนักงานให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง
จากนั้ น ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเข้ า มาสู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล ไปก าจั ด ต่ อ ไป ทั้ ง นี้
ถังบาบัดสาเร็จรูปจะต้องได้รับการดูแลให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ
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บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ด้านคุณภาพน้าและ 4.3 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของน้ามันและสารเคมีต่างๆ พร้อมทั้งวัสดุดูดซับ
ทรัพยากรชีวภาพ
หรือพื้นที่รองรับการเก็บกักน้ามัน เช่น ถาดเก็บและรองรับน้ามันในพื้นที่ก่อ สร้าง
ทางน้า (ต่อ)
เป็นต้น
4.4 ห้ามล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจัก ร และ/หรือ ระบายน้าทิ้ง น้าปนเปื้อน
น้ามันเครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ลงสู่แหล่งน้าหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างโดยวิธีการขุดเปิด (Open Cut)
4.5 เก็บกองดินให้ห่างจากแหล่งน้ามากที่สุด อย่างน้อย 15 เมตร ยกเว้นบริเวณที่มีพื้นที่
เก็บกองดินอย่างจากัดต้องติดตั้งรั้วดักตะกอน เพื่อป้องกันการชะล้างของตะกอนดิน
ลงสู่แหล่งน้า
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างโดยวิธีการดันลอด (Boring) หรือ
เจาะลอด (HDD)
4.6 กาหนดความลึกของท่อที่วางตัดผ่านแหล่งน้าด้วยวิธีเจาะลอด ต้องมีระยะจากระดับ
น้าถึงหลังท่อ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่
กาหนด
4.7 กรณีก่อสร้างโดยใช้วิธีการเจาะลอด ให้กาหนดตาแหน่งบ่อรับ -บ่อส่ง โดยหลีกเลี่ยง
บริเวณที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่อ่อนไหว โดยมีระยะห่างจากแหล่งน้า
ที่ทาการเจาะลอดอย่างน้อย 7.5 เมตร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการยุบตัวหรือดินไถล
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

หน้า 5-58

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ด้านคุณภาพน้าและ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test)
ทรัพยากรชีวภาพ 4.8 ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบก่ อ นด าเนิ น การใช้ น้ าจากแหล่ ง น้ า
ทางน้า (ต่อ)
เพื่อทาการทดสอบท่อด้วยวิธีการทางชลสถิต และต้องได้รับอนุญาต/ยินยอมจาก
เจ้าของพื้นที่ก่อนระบายน้าทิ้งภายหลังการทดสอบลงสู่แหล่งน้า และต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการอนุญาตโดยเคร่งครัด
4.9 น้าที่ใช้ในการทดสอบท่อด้วยวิธีชลสถิตต้องเป็นน้าสะอาด ในกรณีที่จาเป็นต้องเติม
สารเคมีจะต้องเป็นสารเคมีที่ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้า
4.10 ปรับแรงดันน้าจากการทดสอบท่อโดยวิธีทางชลสถิตให้ลดลงแล้วค่อยๆ เปิดวาล์วเพื่อ
ระบายน้าลงในท่อ/ราง/ทางระบายน้าชั่วคราวที่วางต่อเนื่องไปยังฝายคอนกรีตที่อยู่
ใกล้ เ คี ย งเพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ การกั ด เซาะตลิ่ ง หรื อ ระบายน้ าลงถั ง /บ่ อ พั ก น้ า
(Splash Box / Pond) ซึ่งจะช่วยลดความดันน้าในเส้นท่อและป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่งของแหล่งน้าได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้า
4.11 ตรวจสอบคุณ ภาพน้า ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณ หภูมิ (Temperature)
ของแข็งแขวนลอย (SS) และน้ามันและไขมัน (Oil & Grease) เพื่อให้มั่นใจว่าน้าทิ้ง
จากการทา Hydrostatic Test ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ควบคุ ม การระบายน้ าทิ้ ง จากโรงงานอุ ต สาหกรรม นิ ค มอุ ต สาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 โดยในกรณีที่ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด บริษัทรับเหมาจะส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการเป็นผู้นาไปกาจัดต่อไป ทั้งนี้ ต้องมีการทิ้งระยะเวลาประมาณ
20-30 นาที เพื่อให้คลอรีนในท่อมีการระเหยไปก่อนที่จะมีการระบายลงสู่แหล่งน้า
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้า

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

หน้า 5-59

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
4. ด้านคุณภาพน้าและ 4.12 หากมี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การระบายน้ าจากการทดสอบท่ อ ด้ ว ยแรงดั น น้ า
ทรัพยากรชีวภาพ
(Hydrostatic Test) ต้องดาเนินการแก้ไขทันที
ทางน้า (ต่อ)
5. การคมนาคม
5.1 หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเวลา 07.00-08.30 น.
และ 16.00-17.30 น. บนถนนที่มีการจราจรหนาแน่น หรือช่วงเทศกาลต่างๆ
5.2 กรณีการวางท่อด้วยวิธีขุดเปิดในเส้นทางสายย่อย หรือการวางท่อตัดผ่านทางเข้า ออกบ้านเรือนชุมชน ต้องทาทางเบี่ยงชั่วคราว และ/หรือ วางแผ่นเหล็ก และจัดให้มี
ป้ายแสดงเขตก่อสร้าง และป้ายเตือนให้ชัดเจนตลอดระยะก่อสร้าง
5.3 จัดให้มีป้ายหรือ สั ญญาณเตือ นที่ เห็ น ได้ ชั ดเจนเพื่ อกั้ นเขตพื้ น ที่ก่ อ สร้ างออกจาก
เส้นทางจราจร และมีการติดตั้งป้ายเตือนในตาแหน่งที่ผู้ใช้ถนนสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน โดยมีระยะการติดตั้งที่เหมาะสมอย่างน้อย 150 เมตรจากพื้นที่ก่อสร้าง และ
สอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง
5.4 ขนย้ายวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่ที่อาจกีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการจราจร
จัดวางเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้งานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขต
พื้นที่ก่อสร้าง และจากัดจานวนการขนย้ายท่อในแต่ละจุดให้พอดีกับปริมาณงานที่
สามารถปฏิบัติได้ในแต่ละวัน
5.5 ติดตั้งรั้วเหล็ก หรือกาแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) หรือวัสดุอื่นใดกั้นโดยรอบ
เขตพื้นที่ก่อสร้างให้มีระยะปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในบริเวณที่อยู่ใกล้
ทางเข้าออกชุมชน พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณ และ/หรือ เครื่องหมายเตือนแสดงเขต
หวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย หรือบริเวณพื้นที่ที่มีเครื่องจักรกลกาลังปฏิบัติงานให้เห็น
อย่างชัดเจน

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
5. การคมนาคม (ต่อ)

6. การระบายน้าและ
ป้องกันน้าท่วม

หน้า 5-60

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

5.6 กรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งท างานในเวลากลางคื น หรื อ ในบริ เ วณที่ มี ทั ศ นวิ สั ย ไม่ ดี
ต้องติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบและไฟแสงสว่างเตือนที่เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา
5.7 จัดพื้นที่จอดรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ โดยไม่ให้อยู่ในตาแหน่งที่
กีดขวางการจราจร
5.8 กรณีที่จาเป็นต้องปิดกั้นช่องจราจรให้ใช้พื้นที่ผิวจราจรให้น้อยที่สุด หรือจัดหาทางเบี่ยง
การจราจรชั่วคราว และประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น /สถานีตารวจ เพื่อแจ้ง
แผนการก่อสร้างและขอคาแนะนาและอานวยการจราจร
5.9 จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ อ านวยความสะดวกด้ า นการจราจรบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งและ
ทางเข้าออกของยานพาหนะในพื้นที่ก่ อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีธงสัญลักษณ์เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการอานวยการจราจร
5.10 การวางท่อโดยการขุดเปิดพื้นที่ที่ตัดผ่านทางเข้าออกของชุมชน ร้านค้า หรือสถาน
ประกอบการ ต้องทาทางข้ามชั่วคราว และ/หรือ จัดหาแผ่นเหล็ก วางพาดร่องขุด
เพื่อให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก
5.11 อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิด ให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ของรถตามคู่มือ
การบารุงรักษารถทุกครั้งก่อนใช้งาน
6.1 จัดวางกองเศษดินหรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางระบายน้าในพื้นที่

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

6.2 ไม่ดาเนินกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงที่มีฝนตกหนัก

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
6. การระบายน้าและ 6.3 ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในระบบระบายน้าที่อยู่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด
ป้องกันน้าท่วม (ต่อ)
6.4 จัดวางกองเศษดิน หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางระบายน้าในพื้นที่
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6.5 หลีกเลี่ยงการกองดินที่เกิดจากการขุดเปิดพื้นที่ เพื่อวางท่อส่งก๊าซฯ ใกล้ระบบระบายน้า
และแหล่งน้าต่างๆ เพื่อป้องกั นเศษดินตกหล่ นปิ ดกั้ น ทางระบายน้าและไหลลงสู่
แหล่งน้าในกรณีฝนตก
6.6 การวางท่ อ แบบการขุ ด เปิ ด ใกล้ กั บ พื้ น ที่ เ กษตรกรรม จะต้ อ งน าดิ น ที่ ขุ ด ขึ้ น
วางห่างจากพื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 2 เมตร ตามสภาพของพื้นที่ และ/หรือ
มีการปิดคลุมกองดินที่ไม่ใช้งานด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดินไม่ให้ชะลงสู่พื้นที่
เกษตรกรรมในกรณีที่ฝนตกหนัก
6.7 การวางท่อแบบการขุดเปิดใกล้กับท่อระบายน้าของเทศบาล เนื่องจากเป็นท่อระบาย
น้าใต้ดิน ที่มีตาแหน่งบ่อพักน้า (Manhole) ที่มีฝาคอนกรีตปิดด้านบนของบ่อบริเวณ
ผิวดินเป็นระยะๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบ ผู้รับเหมาฯ จะต้องนาดินที่
ขุดขึ้นวางห่างจากบ่อพักน้า (Manhole) ประมาณ 1-2 เมตร หรือมีการปิดคลุมกอง
ดินที่ไม่ใช้งานด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดินไม่ให้ชะลงสู่บ่อพักน้า (Manhole)
และท่อระบายน้าในกรณีที่ฝนตกหนัก
6.8 กรณีที่มีก ารวางท่อ ในช่ วงฤดู ฝน ผู้รับเหมาต้องจั ดเตรีย มเครื่องสูบ น้ าไว้ ใ นพื้ น ที่
ก่อสร้างเพื่อใช้ลดผลกระทบจากการท่วมขังของน้าหากมีฝนตกหนักติดต่อกั นเป็น
ระยะเวลานาน

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)
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องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
6. การระบายน้าและ 6.9 เมื่อทาการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละพื้นที่วางท่อของโครงการให้ดูแลและปรับปรุง
ป้องกันน้าท่วม (ต่อ)
สภาพการระบายน้ากรณี ที่ ได้รั บผลกระทบจากกิ จ กรรมของโครงการให้มี ส ภาพ
เหมือนเดิมหรือตามที่ได้ตกลงกับหน่วยงานหรือเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งจัดเก็บเศษวัสดุ
ก่อสร้างที่ตกหล่นหรือกีดขวางทางระบายน้าออกจากพื้นที่
7. การจัดการกากของเสีย การป้องกันและแก้ไขผลกระทบบริเวณพื้นที่สานักงานชั่วคราวและพื้นที่ก่อสร้าง
7.1 จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยและถุงบรรจุขยะให้เพียงพอ และประสานงานกั บ
หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากทางราชการให้ น าไปก าจั ด
อย่างน้อยทุก 2 วัน
7.2 รวบรวมและคั ด แยกเศษวั ส ดุ ที่ ส ามารถน ากลั บ มาใช้ ไ ด้ อีก เพื่ อ น ากลั บ มาใช้ใหม่
หรือจาหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ
7.3 ของเสี ย อั น ตรายที่ มี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ามันหล่อลื่นและสารละลายในการล้างเครื่องมือ วัสดุดูดซับ
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทาความสะอาดน้ามันที่หกรั่วไหล เป็นต้น จะต้องมีการเก็บแยกออก
จากของเสี ย ทั่ ว ไป และรวบรวมให้ ห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปกาจัดต่อไป
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสาหรับโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
7.4 ผสมโซเดี ย มเบนโทไนท์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการเจาะลอดให้พ อดี กั บ ปริม าณงานเจาะลอด
เพื่อไม่ให้มีปริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่ต้องกาจัดมากเกินความจาเป็น

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)
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องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
7. การจัดการกากของเสีย 7.5 จัดเตรียมรถบรรทุกสาหรับรับเศษดินและวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเจาะลอดให้เพียงพอ
(ต่อ)
ในแต่ละวัน โดยไม่ให้มีเศษวัสดุเหลือทิ้งตกค้างในพื้นที่ก่อสร้างเกินปริมาณที่สามารถ
เก็บกักไว้ได้ชั่วคราว
7.6 การก่อสร้างบ่อรับและบ่อส่งใกล้แหล่งน้าสาธารณะจะต้องกั้นพื้นที่โดยการจัดวาง
ถุ ง ทรายหรื อ จั ด ท าคั น ดิ น ที่ มี ค วามสู ง อย่ า งน้ อ ย 60 เซนติ เ มตร เพื่ อ ป้ อ งกั น
การปนเปื้ อ นของโคลนที่ เ กิ ด จากการก่ อ สร้ า งไปยั ง พื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งและป้ อ งกั น
การชะล้างพังทลายของดิน
7.7 ใช้ ร ถดู ด (Vacuum) ที่ มี ลั ก ษณะปิ ด มิ ด ชิ ด ในการเก็ บ เศษดิ น หรื อ โคลนโซเดี ย ม
เบนโทไนท์ ใ นบ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การหกล้ น หรื อ รั่ ว ไหลในขณะขนส่ ง
ตลอดระยะเวลาขนส่งเพื่อนาไปกาจัด
7.8 หากมีโ คลนโซเดีย มเบนโทไนท์เหลือจากการใช้งาน โครงการจะนาโคลนโซเดียม
เบนโทไนท์ที่เหลือไปจัดการอย่างเหมาะสม เช่น นาไปผสมกับวัสดุธรรมชาติ (ขี้เลื่อย
เศษหญ้า) เป็นต้น เพื่อเพิ่มอินทรีย์สาร ก่อนนาไปใช้ปรับถมพื้นที่หรือผสมกับหน้าดิน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างต่อไป
7.9 จัดหาพื้นทีท่ งิ้ โคลนโซเดียมเบนโทไนท์ให้เพียงพอกับปริมาณที่เหลือทิ้ง ทั้งนี้ ต้องเป็น
พื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ ดิน อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนอย่างน้อย
50 เมตร ไม่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและต้องมีระยะห่างจากแหล่งน้าผิวดินและน้าใต้ดิ น
อย่างน้อย 30 เมตร โดยให้ระดับพื้นบ่ออยู่สูงกว่าระดับน้าใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า
1 เมตร รวมทั้ ง ท าการบดอั ด พื้ น บ่ อ และผนั ง บ่ อ ทิ้ ง โคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์
เพื่อป้องกันน้าชะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป
8.1 จั ด ท าข้ อ ก าหนดหรื อ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม
8.2 จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเสริมสร้างจิตสานึก
แห่ ง ความปลอดภั ย รวมทั้ ง กฎระเบี ย บต่ า งๆ ให้ แ ก่ ค นงานโดยเจ้ า หน้ า ที่
ความปลอดภัย
8.3 จัดให้มีเจ้าหน้ า ที่ ความปลอดภัย ในการท างานเป็น ผู้รั บ ผิด ชอบในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
8.4 จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความจาเป็นของลัก ษณะ
งานให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งเพี ย งพอ และเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
8.5 ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ไว้ ใ นส านั ก งานก่ อ สร้ า งชั่ ว คราวและบริ เ วณ
ที่สังเกตเห็นโดยง่าย
8.6 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่
กองเก็บวัสดุและสานักงานก่อสร้างชั่วคราว
8.7 บริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักร ต้องมีการกั้นแบ่งเขตพื้นที่ให้ชัดเจน รวมทั้งจัดวาง
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ
8.8 ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิ ดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง”
“เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นที่ก่อสร้าง

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
8.9 จั ด ให้ มี ร ะบบใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ง าน ( Work Permit) ส าหรั บ งานประเภทที่
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น งานตรวจสอบรอยเชื่อม
ด้วยรังสี เป็นต้น
8.10 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเชื่อมต่อท่อตามข้อกาหนด
การทางาน (Procedure) แก่คนงานก่อนปฏิบัติงานจริง
8.11 การใช้พื้นที่สานักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บท่อ/วัสดุอุปกรณ์ของโครงการจะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่นั้นๆ ก่ อนเข้าใช้พื้นที่ และปฏิบัติตาม
กฎระเบี ย บที่ ก าหนด รวมทั้ ง จั ด เตรี ย มระบบสาธารณู ป โภคและสุ ข าภิ บ าล
สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
8.12 รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เก็ บกองวัสดุ โดยจัดเก็บและกองวัสดุให้เป็นระเบีย บ
เรียบร้อย รวมทั้งเก็บกองเศษวัสดุต่างๆ เท่าที่จาเป็น
8.13 ควบคุ ม ดู แ ลพฤติ ก รรมคนงานก่ อ สร้ า งอย่า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ มิ ใ ห้ ก่ อ ความเดื อ ดร้อน
ราคาญ และความไม่ปลอดภัยต่อพื้นที่ใกล้เคียง
8.14 ควบคุ ม ก ากั บ ผู้ รั บ เหมาให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่ง ครัด
รวมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อของโครงการ
และหากพบปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้นให้เร่งประสานงานและดาเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยเร็ว
8.15 ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน
อยู่ เ สมอ และหากพบว่ า อุ ป กรณ์ ช ารุ ด ให้ ด าเนิ น การซ่ อ มแซมจนอยู่ ใ นสภาพดี
ก่อนนามาใช้งาน

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและ
8.16 เมื่อมีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทางาน ต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงาน
ความปลอดภัย (ต่อ)
ทราบโดยทันที และจัดทารายงานบันทึกกรณีเกิดอุบัติเหตุที่อธิบายถึงสาเหตุ วิธีการ
แก้ไข และผลเสียหายที่เกิดขึ้น
การป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบจากกิ จกรรมการขุ ดเปิ ดพื้ นที่ และการยกท่ อลงร่ องขุ ด
และงานฝังกลบ
8.17 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานขุดเปิ ดพื้ นที่ ให้มี มาตรการป้องกั นดิ นถล่ม ที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้ง Sheet Pile หรือ Trench
Block เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านดินถล่ม
8.18 ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่อาจเกิดอันตรายจากการ
ยกท่อลงร่องขุด
8.19 ในการก่อสร้างวางท่อแบบขุดเปิด ในช่วงที่แนวท่ออยู่ห่างจากแนวเสาไฟฟ้าน้อยกว่า
5 เมตร ต้องมีการดาเนินการ ดังนี้

ประสานเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในพื้นที่เพื่อขอหารือ
เกี่ยวกับการวางท่อก่อนการดาเนินการฯ

ติดตั้งเสาค้ายัน (Bracing) บริเวณที่มีการขุดเปิดที่มีตาแหน่งแนวท่ออยู่ ห่าง
จากเสาไฟฟ้าน้อยกว่า 5 เมตร
8.20 ก่อนนารถแบ็คโฮออกปฏิบัติงาน ต้องตรวจให้แน่ใจว่ารถแบ็คโฮอยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดีและปลอดภัย
8.21 บริเวณปากหลุมบ่อรับ -บ่อส่ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกั นเพื่อป้องกั นการตกหลุม
และจัดให้มีแสงสว่างและไฟกระพริบเตือนให้เพียงพอตลอดเวลา

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและ
8.22 กั้ น เขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ยสั ญ ญาณแสดงบริ เ วณที่ ท าการขุ ด และ
ความปลอดภัย (ต่อ)
เครื่ อ งหมายเตื อ นแสดงเขตหวงห้ า มที่ อ าจเกิ ด อั น ตราย ขณะที่ ร ถแบ็ ค โฮก าลั ง
ปฏิบัติงานให้เห็นอย่างชัดเจน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานเชื่อมท่อฯ
8.23 ตรวจสอบสภาพเครื่องเชื่อมท่อก๊าซให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนนามาใช้งาน หากพบว่า
ชารุดให้รีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีก่อนใช้งาน
8.24 ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสาหรับ
งานเชื่อม เช่น หน้ากากเชื่อม และแว่นตาลดแสง เป็นต้น อย่างเคร่งครัด
8.25 กั้นเขตบริเวณพื้นที่ที่มีการเชื่อมท่อ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวง
ห้ามที่อาจเกิดอันตราย
8.26 เศษโลหะหรื อ ประกายไฟจะต้ องจ ากั ด ให้ อยู่เ ฉพาะบริ เวณพื้ น ที่ ท างานเชื่อมท่อ
และต้องระวังไม่ให้เศษโลหะหรือประกายไฟไปสัมผัสกับวัสดุติดไฟ
8.27 จัดให้มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานในบริเวณที่ทาการเชื่อมท่อตลอดเวลา
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การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานตรวจสอบรอยเชื่อม
8.28 จั ด ให้ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการตรวจสอบรอยเชื่ อ มด้ ว ยวิ ธี ท ดสอบที่ ไ ม่ ท าลายสภาพ
(Non Destructive Testing ; NDT)
8.29 ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น
ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น
8.30 กั้นบริเวณพื้นที่ที่ดาเนินการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี และติดตั้งเครื่องหมายเตือน
แสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทางาน
(Work Permit)

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64353_บทที่ 5 (SEC 2) Rev.00 (Final)

ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
8.31 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบรอยเชื่ อ มด้ ว ยรั ง สี เ อ็ ก ซเรย์ จ ะต้ อ งตรวจสอบและติ ด
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)
Film Badge หรือแผ่นวัดรังสีชนิด Optically Stimulated Luminescence (OSL)
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
8.32 พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้
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การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานต่อเชื่อมท่อส่งก๊าซฯ เดิม
8.33 ประสานงานเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) ของ ปตท. เพื่อแจ้ง
กาหนดการและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานต่อเชื่อม และงานด้านความปลอดภัย
ต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
8.34 ก่อนทาการเชื่อมต่อ ผู้รับเหมาจะต้องจัดทา Tie-in Procedure, Safety Procedure
และ Emergency Response Procedure เสนอบริ ษั ท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบ
8.35 จั ด เตรี ย มบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเชื่ อ มต่ อ ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ทั้ ง ในส่ ว นของ
เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง
8.36 จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานก่อนดาเนินการเพื่อให้มีความเข้าใจ
ที่ตรงกัน ทั้งในส่วนของเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่ออธิบายขั้นตอน
การเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ ให้แก่ผู้รับผิดชอบรับทราบก่อนดาเนินการ
8.37 เจ้าหน้าที่ของโครงการทาการอบรมกฎความปลอดภัยทั่วไป การขอใบอนุญาตทางาน
และการปฏิ บั ติ ตั ว เมื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ ผู้ รั บ เหมาและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คน
ที่จะเข้ามาทาการปฏิบัติงานเชื่อมท่อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
8.38 ตรวจสอบรายละเอี ย ดด้ า นความพร้ อ มของเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)
ดาเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ควบคุม
8.39 จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สาหรับเหตุฉุก เฉินเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
เหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาในการดาเนินงานต่อเชื่อม ได้แก่
 รถดับเพลิง สารองไว้ในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาในการดาเนินงานต่อเชื่อ ม
โดยการประสานขอความร่วมมือและเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
 ประสานขอความร่ ว มมื อ และเตรี ย มความพร้ อ มร่ ว มกั บ โรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลใกล้เคียงในการจัดเตรียมรถพยาบาล และพยาบาลอย่างน้อย 1 คน
สารองไว้ในพื้นที่ดาเนินงานตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซฯ
 เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ผงเคมี แ ห้ ง (Dry Chemical Fire Extinguisher) จ านวน 2 ชุ ด
สารองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
 เครื่ อ งตรวจวัดปริ มาณก๊ าซ (Gas Detector) จ านวน 1 ชุด ในพื้นที่ปฏิบัติ ง าน
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ
8.40 ติดตั้งป้ายเตือนและราวเหล็ก หรือแผงคอนกรีตบริเวณโดยรอบที่ทางานต่อเชื่อม
เพื่ อ ป้ อ งกั น บุ ค คลภายนอก และต้ อ งประสานงานกั บ Gas Control ในเรื่ อ งของ
ความดันของก๊าซฯ ในท่อขณะทาการต่อเชื่อม เพื่อให้ความดันอยู่ในช่วงที่ก าหนด
และแจ้งเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของงาน

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและ
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ความปลอดภัย (ต่อ) (บริเวณ KP 0+353 ถึง KP 0+413)
8.41 ทาการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบพื้นที่ตามแนวเส้นทางวางท่อ
ส่งก๊าซฯ ของโครงการก่อนเข้าดาเนินการก่อสร้างในพื้นที่
8.42 จัดอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทางาน ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

8.43 กั้นบริเวณเพื่อไม่ให้นาเครื่องจักรเข้าใกล้ฐานของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
8.44 จัดให้มีสัญลักษณ์กาหนดระยะปลอดภัย (Goal Post) ในบริเวณใกล้พื้นที่ก่อ สร้าง
โดยเฉพาะจุ ด ตกท้ อ งช้ า งของสายไฟ เพื่ อ ใช้ สั ง เกตการเคลื่ อ นที่ ข องเครื่ อ งจั ก ร
จะไม่สูงกว่าระยะปลอดภัย
8.45 ต่อสายดินกั บท่อที่วางเรีย งอยู่ใต้สายส่งไฟฟ้ าแรงสูง โดยขนาดพื้นที่หน้าตั ด ของ
ปากคีบบริเวณที่จับ (Clamp) กับวัสดุดังกล่าวต้องมีพื้นที่สัมผัสที่มากพอที่สามารถ
ถ่ายเทกระแสลงดินได้
8.46 จัดให้มี Watch Man ประจารถ Crane และ BackHoe ขณะทางาน

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

8.47 ห้ามกองดิน วัสดุต่างๆ ใกล้กับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

หน้า 5-70

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใกล้กับสาธารณูปโภคอื่นๆ
8.48 ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องตามแนวระบบ
ท่อของโครงการ เพื่อขอทราบข้อ มู ลรายละเอีย ดระบบสาธารณู ปโภค ตาแหน่ ง
ระดับความลึก และแนวทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้หรืออาจกระทบ
กับระบบสาธารณูปโภคที่พบในปัจจุบันก่อนเข้าดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64353_บทที่ 5 (SEC 2) Rev.00 (Final)

ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

หน้า 5-71

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและ
8.49 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคในแนววางท่อตามแบบก่อสร้างข้อมูลปัจจุบันที่ได้รับ
ความปลอดภัย (ต่อ)
จากหน่ ว ยงานเจ้ า ของระบบและในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ทราบต าแหน่ ง ระบบ
สาธารณู ป โภคที่ แ ท้ จ ริ ง พร้ อ มท าเครื่ อ งหมายหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงต าแหน่ ง
สาธารณูปโภคไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ ใช้เป็นจุดตรวจสอบและ
เพิ่มการระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน
8.50 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทางานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดการ
ก่อสร้างใกล้กับแนวท่อน้า แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แนวท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรม และ
ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อให้มีความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้ง ติดตามผลกระทบ
อั น เนื่ อ งมาจากการวางท่ อ และหากพบปั ญ หาหรื อ ความเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น
ให้เร่งประสานงานแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากบุคคลที่ 3
8.51 ติดตั้งป้ายเตือนแสดงตาแหน่งแนววางท่อ และหมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งเหตุ
ฉุ ก เฉิ น ตลอดแนวท่ อ โดยลั ก ษณะและข้ อ ความในป้ า ยให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกาหนดความเสียหายกับท่อ
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงการขนย้ายและการจัดเก็บท่อ
8.52 จั ด เก็ บ ท่ อ ในลั ก ษณะที่ มี ค วามปลอดภั ย และมี ก ารดู แ ลอย่ า งดี เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
การเกิดความเสียหายกับท่อ
8.53 ท าการปรั บ ระดั บ พื้ น ที่ ก่ อ นที่ จ ะน าท่ อ ลงวาง พร้ อ มจั ด หาวั ส ดุ ส าหรั บ ป้ อ งกั น
การพังทลายของกองท่อในแนวท่อที่วางเป็นฐาน เพื่อให้การสัมผัสระหว่างท่อและ
วัสดุรองรับมีความมั่นคง

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและ
8.54 ควบคุมผู้รับเหมาให้เรียงท่อส่งก๊าซฯ อยู่ภายในพื้นที่ที่ได้กันไว้เพื่อเป็นเขตก่อสร้าง
ความปลอดภัย (ต่อ)
เท่านั้น ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีกิจกรรมก่อสร้างในเขตทางถนนจะอยู่ในพื้นที่ว่างในเขตทาง
และการติดตั้งเครื่องหมายจราจรในช่วงที่มีกิ จ กรรมก่ อสร้างจะใช้พื้นที่ผิวจราจร
บริเวณไหล่ทางถนนเท่านั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจร
8.55 จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของรถแบ็คโฮ และอุปกรณ์ในการยกให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานก่อนเริ่มงาน
8.56 ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง หรือคนอยู่ในระยะที่อาจเกิดอันตรายจากการยกท่อ
การวางท่อบนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
8.57 ก าหนดให้ บ ริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาที่ จ ะเข้ า มาท างานต้ อ งตรวจสอบแนวท่ อ ระบบ
สาธารณูปโภคเดิม ที่ มี อยู่ เพื่อวางแผนการปฏิบั ติ งานไม่ใ ห้เ กิ ด อั นตรายจากการ
วางท่อของโครงการ
8.58 ผูกมัดท่อและอุปกรณ์ให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
8.59 กาหนดให้มีการป้องกันท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการและท่อของระบบสาธารณูปโภค
ข้างเคียงที่วางอยู่บนโครงสร้างชั้นวางท่อ (Pipe Rack) ในระหว่างการก่อสร้าง
8.60 ก าหนดให้บริ ษั ท ผู้รั บเหมาจั ดเตรีย มหน้ างานส าหรับ งานเชื่อ มท่อ โดยมีผ้ า กั น ไฟ
ล้อมรอบเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นจากงานเชื่อม

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

พื้นที่วางท่อบนโครงสร้าง
รองรับท่อ (Pipe Support)

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

พื้นที่วางท่อบนโครงสร้าง
รองรับท่อ (Pipe Support)
พื้นที่วางท่อบนโครงสร้าง
รองรับท่อ (Pipe Support)
พื้นที่วางท่อบนโครงสร้าง
รองรับท่อ (Pipe Support)

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

หน้า 5-72

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

หน้า 5-73

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและ
8.61 ควบคุ ม ดู แ ลให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ
ความปลอดภัย (ต่อ)
งานเชื่อม เช่น หน้ากากเชื่อม แว่นตาลดแสง หรือหน้ากากลดแสง ถุงมือหนัง รองเท้า
พื้ น ยางหุ้ ม ส้ น และแผ่ น ปิ ด หน้ า อกกั น ประกายไฟ เป็ น ต้ น และจั ด เตรี ย มและ
ตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉิน
8.62 โครงการต้ อ งจั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ม าดู แ ลก ากั บ การท างานของผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างวางท่อบนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
8.63 ในกรณีที่การวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วส่งผลกระทบให้ ท่อของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย โครงการต้องกากับดูแลให้ผู้รับเหมารีบดาเนินการ
แก้ไขซ่อมแซมทันที
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ 9.1 มี ก ารพิ จ ารณาจ้ า งคนในท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง งาน
การมีส่วนร่วมของ
เข้ามาปฏิบัติงานเป็นลาดับแรก
ประชาชน
9.2 จัดเจ้าหน้า ที่ มวลชนสัม พั น ธ์เ ข้ าพบกลุ่ ม ผู้ มีส่ ว นได้เ สีย เพื่อชี้แจงทาความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับแผนงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ
รวมทั้งการประสานงานขอความร่วมมือในระยะก่อสร้าง และการรับฟังความคิดเห็น/
ตอบข้ อ สงสั ย ก่ อ นการด าเนิ น กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 1 สั ป ดาห์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการและคลายความวิตกกังวล
9.3 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรมของโครงการ และช่องทางในการติดต่อ
กั บโครงการ โดยมีรายละเอีย ดเกี่ ย วกั บการรับเรื่องร้องเรีย น และเบอร์โ ทรศัพท์
ที่สาคัญสาหรับติดต่อกรณีมีเหตุฉุก เฉินหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พื้นที่วางท่อบนโครงสร้าง
รองรับท่อ (Pipe Support)

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

พื้นที่วางท่อบนโครงสร้าง
รองรับท่อ (Pipe Support)

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

พื้นที่วางท่อบนโครงสร้าง
รองรับท่อ (Pipe Support)

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

หน้า 5-74

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ 9.4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการเพื่ อประชาสัมพันธ์การดาเนินการ มาตรการป้องกัน
การมีส่วนร่วมของ
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ประชาชน (ต่อ)
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ ง กล่ อ งรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หากมี ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ต้องดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว
9.5 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่ อ ไปนี้ เช่ น การจั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ใ นรู ป ของแผ่ น พั บ ใบปลิ ว หรื อ รู ป แบบ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
สถานประกอบการ ผู้นาชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและคลายความวิตกกังวล
9.6 จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนปัญหา ความเสียหาย และความเดือดร้อนราคาญที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของโครงการที่มีระยะเวลาในการแก้ไขอย่างชัดเจน (รูปที่ 5.1-4)
พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 5.1-5) เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ ย วกั บสาเหตุของข้อร้องเรีย นและการแก้ ไขปัญหา โดยต้องทาการสรุปผลการ
ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน ทั้งนี้ หากพบข้อร้องเรียนความเดือดร้อน
มีสาเหตุอันเนื่องมาจากโครงการ ให้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็ว
ที่สุด พร้อมบันทึกข้อร้องเรียน สาเหตุของปัญหา และรายละเอียดการแก้ไขปัญหา
ตามแบบฟอร์ ม ข้ อ ร้ อ งเรี ย น และแจ้ ง ผลการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
ร้องเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น แจ้งโดยตรงกับผู้ร้องเรียน ติดประกาศที่
หน่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ ท าหนั ง สื อ แจ้ ง
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งผ่านการประชุมหมู่บ้าน หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็นต้น

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ 9.7 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรมของโครงการ และช่องทางติดต่อกับ
การมีส่วนร่วมของ
โครงการ เช่น ตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนในที่ทาการชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีรายละเอีย ด
ประชาชน (ต่อ)
เกี่ ย วกั บ การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ติ ด ต่ อ กรณี
มีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
9.8 เข้ า พบผู้ น าชุ ม ชน ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น /สถานี ต ารวจ ก่ อ นการ
ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ อย่ า งน้ อ ย 1 เดื อ น
ก่อนการก่อสร้าง เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างที่
เกิดผลกระทบต่อชุมชน (เช่น การขุดเปิดหน้าดิน การก่อสร้างบ่อรับ-บ่อส่ง เป็นต้น)
เสียงจากการทางานของเครื่องจักร และระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อหารือถึงแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และประสานความร่วมมือในระยะก่อสร้าง โดยเฉพาะ
เรื่องการลดผลกระทบจากการกีดขวางทางเข้า-ออกถนนย่อย
9.9 ประชาสัมพันธ์แนะนาแผนการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ ให้กับชุมชนตามแนวท่อพาดผ่าน
ในแต่ละช่วง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของชุมชนและรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ก่อนที่
จะเริ่มก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย แผนที่
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แผนการก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกรณี น าเสนอ
ข้อร้องเรียนและกรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 5-75

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

9.10

9.11

9.12
9.13

หน้า 5-76

- การจัดนิทรรศการ
- การติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
- การแจกใบปลิว / แผ่นพับ
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
1 เดื อ นก่ อ นก่ อ สร้ า ง โดยจั ด ท าเป็ น ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ติ ด ตั้ ง บริ เ วณช่ ว งถนน
ที่แนวท่อส่งก๊าซฯ วางผ่าน เพื่อให้ผู้สัญจรใช้ความระมัดระวังเมื่อสัญจรผ่าน หรือ
เลือกใช้เส้นทางอื่น
ประสานงานกับผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ รวมถึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน เพื่อติดตามเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียน
ความเสียหาย และความเดือดร้อนราคาญที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดยดาเนินการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
จั ด ให้ มี ร ะบบประกั น ภั ย สาธารณะคุ้ ม ครองความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ชี วิ ต
และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง
จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การท างานของบริ ษั ท รั บ เหมาอย่ า งใกล้ ชิ ด ตลอดการ
ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ให้ มี ค วามระมั ด ระวั ง มากขึ้ น รวมทั้ ง การติ ด ตามผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการวางท่อของโครงการ และหากพบปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้น
ให้เร่งประสานงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

หน้า 5-77

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ 9.14 กรณี เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ชีวิ ต ทรั พ ย์ สิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ในขณะที่ มี กิ จ กรรม
การมีส่วนร่วมของ
ก่ อสร้างต้องดาเนิน การเข้ าช่ วยเหลือ เยีย วยา และแก้ ไขความเสีย หายที่เ กิ ด ขึ้ น
ประชาชน (ต่อ)
โดยทันที รวมทั้งรายงานสาเหตุแห่งความเสียหาย ผลของความเสียหาย และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้า
9.15 กรณี ที่ เ กิ ด ผลกระทบเนื่ อ งจากการจั ด การโซเดี ย มเบนโทไนท์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม
ของโครงการ ทางโครงการจะพิจ ารณาดาเนินการแก้ ไขผลกระทบที่เกิ ดขึ้นทันที
รวมทั้ง มีการพิจารณาจ่ายชดเชยค่าความเสียหายให้กับผู้รับผลกระทบตามที่ได้ตกลง
ร่วมกัน
9.16 ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด มิให้ก่อความเดือดร้อนราคาญ
เพื่อความปลอดภัยต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
9.17 จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ติ ด ตามตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยของพื้ น ที่ ภ ายหลั ง
การก่อสร้าง
9.18 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม
เช่น การสนับสนุน กิ จ กรรมตามเทศกาลประเพณี วั นส าคั ญของชุ มชน สนับ สนุ น
การศึ ก ษา ด้ า นเศรษฐกิ จ และ อาชี พ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สาธารณประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น
10. ด้านสาธารณสุขและ มาตรการทั่วไป
สุขภาพ
10.1 ร่วมมือกั บหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ ย วข้องในพื้นที่ จัดอบรมและ
ให้ความรู้ด้านพฤติก รรมเสี่ย งที่เป็นสาเหตุใ ห้เกิ ดการแพร่ก ระจายของโรคติ ด ต่ อ
ที่สาคัญแก่คนงานและประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
10. ด้านสาธารณสุขและ 10.2 จัดทาบัญชีรายชื่อคนงานก่อสร้าง แจ้งจานวน และโรคประจาตัวของคนงานก่อสร้าง
สุขภาพ (ต่อ)
แก่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบก่อนเข้าปฏิบัติงาน
10.3 จัดให้มีระบบสุขาภิ บาลและอนามัย สิ่งแวดล้ อมในบริเ วณพื้น ที่ก่ อ สร้ างโครงการ
ที่เหมาะสม
10.4 จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่สานักงานชั่วคราว
รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ย านพาหนะพร้ อ มส าหรั บ การน าผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ
ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที
10.5 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อตามฤดูกาลกับคนงานอย่างสม่าเสมอ และดูแล
สภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ของสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
10.6 ก ากั บ ให้ ผู้ รั บ เหมาปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารตรวจ
สุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจวัดแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 และ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนดแบบสมุดสุขภาพประจาตัว
ของลูกจ้างที่ทางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
ที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข
พ.ศ. 2551

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 5-78

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
10. ด้านสาธารณสุขและ การป้องกันและควบคุมโรคระบาด เช่น โรคโควิด 19
สุขภาพ (ต่อ)
10.7 ปฏิบัติตามข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีเกิดโรคระบาดเฉพาะพื้นที่
10.8 การควบคุมการเดินทางของคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่ โดยผู้รับเหมาต้องประสานงาน
กั บหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่รับผิดชอบต้นทางและปลายทางก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 7 วัน
10.9 มีการตรวจสอบโรคโควิด 19 ในคนงานและพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่

หน้า 5-79

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

10.10 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

10.11 ขอความอนุ เ คราะห์ ห น่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ หรื อ จั ด หาสื่ อ ความรู้
และข่าวสาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด
10.12 ให้ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน จัดให้มี Safety Talk กับคนงานเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคระบาดช่วงก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน
10.13 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการระบาดให้คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ เช่น หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอลล์ เป็นต้น
10.14 จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้นเป็นระยะ หากพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด
ให้หยุดปฏิบัติงาน และพาไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ทันที
10.15 วางแผนการปฏิบัติงานและทาความเข้าใจกั บคนงานก่ อสร้าง กรณียืนยันว่าพบ
ผู้ป่วย เช่น การโยกย้ายคนงานที่ไม่ป่วย การจากัดการเดินทางเข้าออก และการปิด
พื้ น ที่ บ้ า นพั ก คนงาน เป็ น ต้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ ใ นการควบคุ ม โรคระบาด และ
ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที
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บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1. อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 5-80

นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.1 กาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนคู่มื อการ
ปฏิบัติงาน กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น ข้อกาหนดการทางาน
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทางาน การใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นต้น
1.2 จัดให้มีการอบรม / ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลและการลุกไหม้
1.3 ตรวจสอบและบ ารุงรัก ษาระบบท่ อ โดยมีก ารเฝ้าระวัง และบ ารุงรัก ษาระบบท่ อ
ตามมาตรฐานกาหนด
1.4 การส ารวจพื้ น ที่ ว างท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling) ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจา 4 ครั้งต่อปี
1.5 การสารวจป้ายเตือน (Pipeline Markers) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8
ด าเนิ น การพร้ อ มกั บ Pipeline Patrolling ด้ ว ยการเดิ น เท้ า และทางรถยนต์
โดยตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนย้ายป้ายเตือนหรือมีการหัก/ชารุดหรือไม่ ข้อความบน
ป้ายเตือนลบเลือนหรือไม่ เป็นต้น เป็นประจา 4 ครั้งต่อปี
1.6 การสารวจการรั่ วของท่อ ส่ง ก๊ า ซธรรมชาติ (Pipeline Leakage Surveys) ให้เ ป็ น
ไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจา 1 ครั้งต่อปี

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
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ตารางที่ 5.2-3
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

หน้า 5-81

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
1.7 การสังเกตการทรุดตัวของท่อในพื้นที่ที่มี ความเสี่ย ง (Pipeline Settlement and
1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)
Soil Erosion) เป็นประจา 1 ครั้งต่อปี
1.8 การตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(Pipe to Soil Potential Survey) ให้ เ ป็ น ไปตามมาตร ฐาน NACE SP 0169
โดยทาการตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซ
ที่จุด Test Post เป็นประจา 2 ครั้งต่อปี
1.9 การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกั นการผุของท่อส่งก๊ าซธรรมชาติใต้ดิน
( Close Interval Pipe to Soil Potential Survey) ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น
NACE SP 0169 เป็นประจา 10 ปีต่อครั้ง
1.10 การตรวจสอบการช ารุ ด ของวั ส ดุ เ คลื อ บท่ อ ด้ ว ยวิ ธี DCVG หรื อ ACVG เพื่ อ หา
ตาแหน่งที่วัสดุเคลือบท่อชารุดและประมาณการขนาดของแผล โดยประเมินตาม
NACE SP 0502 เป็นประจา 10 ปีต่อครั้ง
1.11 ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ
ขั้ น ตอนคู่ มื อ การปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ในเขตระบบท่อ
1.12 ดูแลรักษาป้ายหรือสัญลัก ษณ์แสดงตาแหน่งแนวท่อให้เห็นข้อความและหมายเลข
โทรศัพท์แจ้งเหตุอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากพบการชารุดหรือสูญหายให้เร่งดาเนินการ
ซ่อมแซมหรือนาป้ายมาเพิ่มเติมแทนป้ายที่สูญหายทันที
1.13 ประสานงานไปยั ง หน่ ว ยงานเจ้ า ของพื้ น ที่ ที่ ร ะบบท่ อ พาดผ่ า น และหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบดูแ ลระบบสาธารณู ปโภคบริ เวณใกล้เ คีย งแนววางท่อ ฯ ของโครงการ
ให้แจ้งกิจกรรมใดๆ ที่จะดาเนินการในขอบเขตระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
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ตารางที่ 5.2-3
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

หน้า 5-82

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
1.14 กาหนดให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ภายในบริเวณพื้นที่กระบวนการดาเนินงาน
1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)
ของสถานีควบคุมเป็นประเภทอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion Proof)
1.15 จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบน้าดับเพลิง และอุปกรณ์ระงับ
เหตุอัคคีภัย บริเวณสถานีควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือสมาคม
ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NFPA)
1.16 จั ด ให้ มี ร ะบบการขออนุ ญ าตท างาน (Work Permit) ในบริ เ วณพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ที่มีความเสี่ยง
การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติกรณีเกิดการรั่วไหล
1.17 จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน เพือ่ ควบคุมสถานการณ์ในทันที
ที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของระบบท่อ
1.18 จัดทาเลขหมายโทรศั พ ท์ของหน่ วยงานที่ต้อ งประสานงานในกรณีเกิ ดเหตุก ารณ์
ฉุกเฉิน เช่น สถานีตารวจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาล เป็นต้น
1.19 ฝึก ซ้อมแผนฉุก เฉินกรณีเกิ ดการรั่ ว ไหลของระบบท่อและเกิ ดการลุก ไหม้ใ นพื้ น ที่
ระบบท่อฯ โดยมีความถี่ในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
1.20 จั ดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมิ นประสิ ทธิภาพของแผนระงั บเหตุฉุ กเฉิ น
ของโครงการเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.21 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อทาหน้าที่ควบคุมดู แลใน
กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซฯ
1.22 จัดให้มีระบบประกั นภัย คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินที่ได้รับความเสีย หายจากการ
ดาเนินโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ 1/

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-3
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาหรับพนักงานปฏิบัติงาน
1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 1.23 ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละประเภท
ของงาน และควบคุ ม ให้ มี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลที่ เ หมาะสม
ในแต่ละประเภทของงาน
1.24 ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนนามาใช้ปฏิบัติงาน

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ 1/

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ
ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

1.25 จัดให้มีระบบดูแล รักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ปฏิบัติงานเป็นประจา

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

1.26 ตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการเป็นประจาปีละ 1 ครั้ง

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

1.27 ขณะที่ดาเนินการซ่อมแซมท่อก๊าซฯ ที่รั่วต้องปฏิบัติ ดังนี้

จัดให้มีระบบขออนุญาตเข้าทางานบริเวณที่ทาการเชื่อมต่อท่อ และการตรวจสอบ
รอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์

ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น
ถุงมือ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น

กั้นเขตพื้นที่ที่ทาการเชื่อมท่อ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้าม
ที่อาจเกิดอันตราย

กั้ น บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ท าการตรวจสอบรอยเชื่ อม พร้ อ มทั้ ง ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ม่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

หน้า 5-83

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-3
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ 1/

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอกซเรย์ ต้องจัดให้มีป้ายรังสี
แสดงไว้โดยมีข้อความและสัญลักษณ์ในป้าย ดังนี้

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ ต้องตรวจสอบและติด Film
Badge หรือ แผ่นวัดรังสีชนิด Optically Stimulated Luminescence (OSL)
หรือ TLD Card ก่อนดาเนินการเข้าปฏิบัติงาน
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่สามและการก่อวินาศกรรม
1.28 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง
ระบบท่ อ ช่ ว ยสอดส่ องดู แ ลมิใ ห้ ผู้ ใ ดมาท ากิ จ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความเสีย หาย
กับระบบท่อของโครงการ
1.29 หากหน่ ว ยงานใดจะด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง หรื อ กระท าการเกี่ ย วกั บ
ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตระบบท่อ ต้องแจ้งให้โครงการทราบล่วงหน้า รวมทั้ง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานตลอดระยะเวลาดาเนินการ
1.30 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายเตือนตาแหน่งท่อส่งก๊าซฯ หรือสัญลักษณ์ให้สามารถ
มองเห็นข้อความและหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
1.31 ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซฯ อย่างสม่าเสมอเป็นประจา
ตามมาตรฐาน ASME B31.8


หน้า 5-84

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-3
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
2. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 2.1 จั ด ให้ มี ร ะบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นความเสี ย หายและความเดื อ ดร้ อ นร าคาญ
และการมีส่วนร่วม
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการ
ของประชาชน
ด าเนิ น การ ระยะเวลาการด าเนิ นการแก้ ไ ขในแต่ ละขั้ น ตอน และการแจ้ งกลั บ
ผู้ร้องเรียนที่ชัดเจน (ผังการรับเรื่องร้องเรียนแสดงดังรูปที่ 5.1-6)
2.2 เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น โครงการให้ กั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เอกสาร
เผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ และผู้นาชุมชน เป็นต้น โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติและความปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินโครงการ
2.3 สร้ างความสั มพั นธ์ ที่ ดี ต่ อชุ มชน โดยเข้ าร่ วมด าเนิ นกิ จ กรรมการมี ส่ วนร่ วม และ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม
เช่น การร่วมกิ จกรรมตามเทศกาล ประเพณีวันสาคัญของชุมชน การสนับสนุนด้ าน
การกีฬา ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น
2.4 จัดให้มีระบบประกั นภัยสาธารณะคุ้ มครองความเสียหายที่อาจเกิ ดขึ้ นต่ อชี วิ ตและ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการที่ เกิดขึ้นตลอดอายุการดาเนินการของ
โครงการ

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ 1/

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ตลอดแนววางท่อส่งก๊าซฯ

ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หมายเหตุ : 1/ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดูแลระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในช่วงนี้ ภายหลังจากที่บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ได้ทาการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ปตท. แล้ว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.2-3
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

5.3

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส าหรั บ มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ในระยะก่ อ สร้ า งและ
ระยะดาเนินการ สรุปได้ดังตารางที่ 5.3-1 และ ตารางที่ 5.3-2

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64353_บทที่ 5 (SEC 2) Rev.00 (Final)

หน้า 5-86

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ

2. เสียง

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

- TSP (24 ชั่วโมง)
- PM-10 (24 ชั่วโมง)
- ทิศทางและความเร็วลม

-

Leq 24 hr
Leq 8 hr
Lmax
L10
L50
L90
Ldn

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

สถานีติดตามตรวจสอบ

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

- TSP เก็บตัวอย่างด้วย High Volume Air จ านวน 2 สถานี (ดั ง รู ป ที่ 5.1-1) ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน ครั้งละ 5
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Sampler วิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี Gravimetric ประกอบด้วย
ตามมาตรฐาน U.S. EPA
- สถานีท่ี 1 (A1) : บริเวณชุมชนบ้าน
- PM-10 เก็ บตัวอย่างด้วย High Volume หนองคล้า หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้แนวท่อ
PM-10 Air Sampler วิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี
ส่งก๊าซฯ บริเวณ KP 1+150 ถึง KP
Gravimetric ตามมาตรฐาน PA 076
1+200
- ทิศทางและความเร็วลม เก็บตัวอย่างด้วย - สถานี ที่ 2 (A2) : บริ เ วณชุ ม ชน
Wind Speed & Direction Meter
บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้
วิเคราะห์ด้วยวิธี EPA Method (WRPLOT
แนวท่อส่งก๊าซฯ บริเวณ KP 0+850
Utility Program)
ถึง KP 0+900
วิ ธี ก ารตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งให้ เ ป็ น ไปตาม จานวน 2 สถานี (ดังรูปที่ 5.1-2)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง ชาติ ประกอบด้วย
ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกาหนดมาตรฐาน - สถานีที่ 1 (N1) : บริเวณชุมชนบ้าน
ระดับเสียงทั่วไป
หนองคล้า หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้บ่อส่ง
ช่ ว งที่ มี ก ารดั น ลอด บริ เ วณ KP
0+683 และช่ วงที่ มี การเจาะลอด
บริเวณ KP 0+695
- สถานีที่ 2 (N2) : บริเวณชุมชนบ้าน
หนองคล้า หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้บ่อส่ง
ช่ วงที่ มี การ ดั นลอ ด บริ เ วณ
KP 1+239

บริษัท เอ็กโก
วั น ต่ อ เนื่ อ ง ตลอดระยะเวลา โคเจนเนอเรชั่น จากัด
ก่ อ สร้ า ง โดยพิ จ ารณาจุ ดที่
ดาเนินการตรวจวัดตามกิจกรรม
ก่อสร้างที่เกิดขึ้ น ในช่ วงเวลาที่
จัดทารายงานผลการปฎิบัติตาม
มาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง

ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน ครั้งละ 5
บริษัท เอ็กโก
วั น ต่ อ เนื่ อ ง ตลอดระยะเวลา โคเจนเนอเรชั่น จากัด
ก่ อ สร้ า ง โดยพิ จ ารณาจุ ดที่
ดาเนินการตรวจวัดตามกิจกรรม
ก่อสร้างที่เกิดขึ้ น ในช่ วงเวลาที่
จัดทารายงานผลการปฎิบัติตาม
มาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.3-1
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
3. ทรัพยากรดินและ
การชะล้างพังทลาย
ของดิน

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

สถานีติดตามตรวจสอบ

ความถี่

หน้า 5-88

(ก) การติดตามตรวจสอบผลกระทบของโซเดียมเบนโทไนท์บริเวณบ่อรับ-บ่อส่งของกิจกรรมการดันลอดและเจาะลอด
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
วิธีวิเคราะห์ดิน ตามประกาศ
บริเวณบ่อรับ-บ่อส่ง ในกิจกรรมการ บริ เ วณบ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง ก่ อ นเริ่ ม
- ค่าการนาไฟฟ้า
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ดั น ลอดและเจาะลอดของโครงการ ก่อสร้าง และหลังวางท่อด้วยวิธี
(Electrical Conductivity)
ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) เรื่อง กาหนด โดยเก็ บดินที่ระยะห่างประมาณ 30 ดั น ลอดและ HDD แล้ ว เสร็ จ
- ค่าความจุในการแลกเปลี่ยน
มาตรฐานคุณภาพดิน
เซนติเมตรจากแนวท่อ ที่ระดับความ ไม่ เ กิ น 1 สั ป ดาห์ และหลั ง การ
ประจุบวก (Cation Exchange
ลึ ก ข อ ง ท่ อ บริ เ วณ บ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง ปรับปรุงดิน
Capacity ; CEC)
โดยระยะดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบ
- ปริมาณโซเดียมทั้งหมด
ต่อผิววัสดุเคลือบท่อ โดยตาแหน่งบ่อ
(Total Sodium)
รับ-บ่อส่ง ประกอบด้วย
- ความหนาแน่นรวมของดิน
- การดันลอด KP 0+683 และ KP 0+695
(Bulk Density)
- การเจาะลอด KP 0+695 และ KP 0+793
- ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้
- การดันลอด KP 1+239
(Exchangeable Sodium)
- ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Magnesium)
- ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Calcium)
- ปริมาณโซเดียมที่ละลายน้า
(Soluble Sodium)

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.3-1
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
3. ทรัพยากรดินและ
การชะล้างพังทลาย
ของดิน (ต่อ)

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

สถานีติดตามตรวจสอบ

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

1 ครั้ ง กรณี ที่ มี ก ารรั่ ว ไหลของ
โซเดี ย มเบนโทไนท์ ในพื้ น ที่
ภ า ย ห ลั ง ก า ร ด า เ นิ นก า ร สู บ
โซเดีย มเบนโทไนท์ออกไปกาจัด
แล้วเสร็จ

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

- ปริมาณแมกนีเซียมที่ละลายน้า
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(Soluble Magnesium)
- ปริมาณแคลเซียมที่ละลายน้า
(Soluble Calcium)
- Sodium Adsorption Ratio (SAR)
(ข) ผลกระทบของโซเดียมเบนโทไนท์จากการเจาะลอดไหลล้นไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
วิธีวิเคราะห์ดิน ตามประกาศ
พื้นที่ที่เกิดการรั่วไหลของโซเดียม
- ค่าการนาไฟฟ้า
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เบนโทไนท์
(Electrical Conductivity)
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กาหนด
- ค่าความจุในการแลกเปลี่ยน
มาตรฐานคุณภาพดิน
ประจุบวก (Cation Exchange
Capacity ; CEC)
- ปริมาณโซเดียมทั้งหมด
(Total Sodium)
- ความหนาแน่นรวมของดิน
(Bulk Density)
- ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Sodium)
- ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Magnesium)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64353_บทที่ 5 (SEC 2) Rev.00 (Final)

ตารางที่ 5.3-1
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
3. ทรัพยากรดินและ
การชะล้างพังทลาย
ของดิน (ต่อ)

4. คุณภาพน้าและ
ทรัพยากรชีวภาพ
ทางน้า

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

สถานีติดตามตรวจสอบ

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

- ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้

หน้า 5-90

(Exchangeable Calcium)
- ปริมาณโซเดียมที่ละลายน้า
(Soluble Sodium)
- ปริมาณแมกนีเซียมที่ละลายน้า
(Soluble Magnesium)
- ปริมาณแคลเซียมที่ละลายน้า
(Soluble Calcium)
- Sodium Adsorption Ratio (SAR)
ก) คุณภาพน้าผิวดิน
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
วิธีการตามที่ระบุใน Standard
คลองมาบใหญ่ จานวน 3 จุด
ช่วงที่มกี ิจกรรมการเจาะลอดผ่าน
- อุณหภูมิ (Temperature)
Methods for the Examination of (ดังรูปที่ 5.1-3) ประกอบด้วย
คลองมาบใหญ่
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
Water and Wastewater
- สถานีที่ 1 (W1) : คลองมาบใหญ่
- น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
ด้านเหนือน้า ห่างจุดที่มีกิจกรรม
100 เมตร
- สถานีที่ 2 (W2) : คลองมาบใหญ่
ณ จุดที่มีกิจกรรม
- สถานีที่ 3 (W3) : คลองมาบใหญ่
ด้านท้ายน้า ห่างจุดที่มีกิจกรรม
100 เมตร

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.3-1
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
4. คุณภาพน้าและ
ทรัพยากรชีวภาพ
ทางน้า (ต่อ)

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด
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(ข) การทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า (Hydrostatic Test)
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
วิธีการตามที่ระบุใน Standard
- อุณหภูมิ (Temperature)
Methods for the Examination of
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
Water and Wastewater
- น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
5. การคมนาคม
- สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการ
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิ ดขึ้ น
ดาเนินโครงการบริเวณพื้นที่
จากการขนส่ง การก่ อสร้างและการ
ก่อสร้างโครงการ
กองวัสดุอุปกรณ์ พร้อมบันทึกสาเหตุ
- ข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง
สถานที่ ช่วงเวลา ข้อร้องเรียนของผู้ที่
ใช้เส้นทาง และการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง
6. การระบายน้าและ
ตรวจสอบสภาพการระบายน้าและน้า บั น ทึ ก สภาพการระบายน้ าและน้ า
ป้องกันน้าท่วม
ท่ ว มขั ง ในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง โดยแสดง ท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้าง โดยใช้รายการ
ร าย ก าร ตร วจ สอ บ ( Check List) ต ร ว จ ส อ บ ( Check List) พ ร้ อ ม
พร้ อ มภาพถ่ า ยสภาพการระบายน้ า ภาพถ่ายสภาพการระบายน้าในช่วงที่
ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
มีการก่อสร้าง
7. การจัดการกากของเสีย บันทึกปริมาณและการจัดการกากของ บั น ทึ ก ปริ ม าณและการจั ด การกาก
เสียของโครงการ
ของเสียของโครงการ โดยระบุหัวข้อ
ในการเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เช่ น ชนิ ด
ปริมาณ และวิธีกาจัด เป็นต้น

สถานีติดตามตรวจสอบ

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

จุดปล่อยน้าทิ้งจากการทดสอบท่อ
ด้วยแรงดันน้า

ช่วงที่มีการระบายน้าทิ้งจากการ
ทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

บันทึกข้อมูลประจาวันทุกวัน
และรวบรวมสถิติต่างๆ จัดทาเป็น
รายงานสรุปประจาเดือน
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

บันทึกข้อมูลทุกวัน ในช่วงที่มีการ
ก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

เดื อ นละ 1 ครั้ ง ในช่ ว งที่ มี ก าร
ก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.3-1
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

บันทึก สถิติก ารเกิ ดอุบัติเหตุโ ดยระบุ
สาเหตุ ลัก ษณะของอุบัติเ หตุ ผลต่ อ
สุขภาพ จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้ง
ระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ

สถานีติดตามตรวจสอบ

บันทึกและสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พื้นที่ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ
โดยระบุ ถึ ง สาเหตุ ลั ก ษณะของ
อุ บั ติ เ หตุ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
พนักงานและคนงานก่อสร้าง จานวน
ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ วิ ธี ก ารแก้ ไ ข และ
ข้อเสนอแนะ
9. เศรษฐกิจ-สังคม และ (1) บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง
การมีส่วนร่วมของ - บั น ทึ ก ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ ร้ อ งเรี ย น - บันทึกสถิติข้อคิดเห็น และข้อ
สถานประกอบการ ประชาชน และ
ประชาชน
ผู้ น าชุ ม ชน ที่ อ ยู่ ใก ล้ เ คี ย ง พื้ น ที่
จากหน่วยงานและชุ มชนใกล้ เ คี ย ง ร้องเรียนจากชุมชน
โดยการจัดเจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยม - บั น ทึ ก การเข้ า พบปะเยี่ ย มเยี ย น ก่ อ สร้ า งท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ในระยะ 500
เยี ย นและรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ ชุมชน และรายงานการแก้ไขปัญหา เมตร จากกึ่ ง กลางแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ
(ดังรูปที่ 5.1-7)
ร้องเรียนที่เกิดขึ้น

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

เป็ น ระยะๆ อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ
1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

ตลอดระยะก่ อ สร้ า ง โดยต้ อ งมี
การสรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

(2) สารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น

- สารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม - สารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ -สังคม สถานประกอบการ ประชาชน และ อย่างน้อย 1 ครั้ง
และความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ผู้นาชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งและผู้ป ระกอบการต่างๆ
ต่อการดาเนินโครงการ

และความคิดเห็น เช่น ผลกระทบที่
ได้ รั บ จากการด าเนิ น โครงการ
สภาพการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ปัญหาและความต้องการ
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- สารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน
ที่มีต่อโครงการ

ผู้นาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ในช่วงที่มีการก่อสร้างผ่านพื้นที่
ท่อส่งก๊าซฯ ในระยะ 500 เมตรจาก
กึ่ ง กลางแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ (ดั ง รู ป ที่
5.1-7) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.3-1
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

สถานีติดตามตรวจสอบ

ความถี่

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบ - บันทึก การเกิ ดอุ บัติเ หตุ การรั่ วของ พื้ น ที่ ด าเนิ น การระบบ - จัดทารายงานสรุปการการเกิดอุบัติเหตุ
ท่ อ และเหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง
การซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการ
- สถิ ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ย และการบาดเจ็ บ
ในระหว่างการปฏิบัติงาน
- สุ ข ภาพของพนั ก งาน ที่ ดู แ ล พื้ นที่
โครงการ

ระบบท่ อ และเหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
พร้ อ มทั้ ง ตรวจสอบหาสาเหตุ และ
วิธีแก้ไขและแนวทางป้องกันการเกิ ด
ซ้า รวมทั้งผลการซ้อมแผนฉุกเฉินของ
โครงการ
- บันทึกสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
ในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ตรวจสุ ข ภาพพนั ก งานที่ สั ง กั ด เขต
ปฏิ บั ติ ก ารระบบท่ อ ที่ ดู แ ลพื้ น ที่
โครงการ
2. เศรษฐกิจ-สังคม ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน บั น ทึ ก ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ ร้ อ งเรี ย นจาก
และการมีส่วนร่วม จากชุมชนใกล้เคียง
หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง โดยการจัด
ของประชาชน
เจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น

ขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทาง
ท่อของโครงการ

การรั่ ว ของระบบท่ อ และเหตุ ฉุ ก เฉิ น
ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุวิ ธีก ารแก้ ไ ข
ปี ล ะ 1 ครั้ ง รวมทั้ ง ผลการซ้ อ มแผน
ฉุกเฉินของโครงการปีละ 1 ครั้ง
- จัดทารายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและ
บาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง

พื้ น ที่ ด าเนิ น การระบบ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทาง
ท่อของโครงการ หน่วยงาน
และชุมชนใกล้เคียง

บั น ทึ ก ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ ร้ อ งเรี ย นจาก
หน่ ว ยงานและชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง ให้ มี ก าร
สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น การทุ ก
6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ 1/
บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

บริษัท เอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น
จากัด

หมายเหตุ : 1/ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดูแลระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในช่วงนี้ ภายหลังจากที่บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ได้ทาการโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ปตท. แล้ว
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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ตารางที่ 5.3-2
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด ตั้งอยู่ทตี่ าบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

A1

A2

สัญลักษณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ทางน้า
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
A1 ชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8 บริเวณ KP 1+150 – KP 1+200
A2 ชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8 บริเวณ KP 0+850 – KP 0+900

รูปที่ 5.1-1 : จุดติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

N2

N1

สัญลักษณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ทางน้า
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
จุดตรวจวัดเสียง ชุมชนหนองคล้า หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้บ่อส่ง
N1 ช่วงที่ดันลอด บริเวณ KP 0+683 และช่วงที่เจาะลอด บริเวณ KP 0+695
N2 ช่วงที่ดันลอด บริเวณ KP 1+239

รูปที่ 5.1-2 : จุดติดตามตรวจวัดเสียง ระยะก่อสร้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

W1
W2

W3

สัญลักษณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ทางน้า
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ
จุดตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน
W1 เหนือน้าห่างจุดมีกิจกรรม 100 ม.
W2 จุดที่มีกิจกรรม
W3 ท้ายน้าห่างจุดมีกิจกรรม 100 ม.

รูปที่ 5.1-3 : จุดติดตามตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน ระยะก่อสร้าง

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64353_บทที่ 5 (SEC 3) Rev.00 (Final)

หน้า 5-96

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ร้องเรียน
รับแจ้งข้อร้องเรียนและกรอกแบบฟอร์มคำร้องเรียน 1/

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

ทันที
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งภำยใน 12 ชั่วโมง

สนง.สนำม

ทันที
ผู้ได้รับมอบหมำย

ตรวจสอบสำเหตุเบื้องต้นและให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐำน
12 ชั่วโมง
ประชุมหำสำเหตุ-กำหนดแนวทำงกำรแก้ไขและกำรป้องกันกำรเกิดซ้ำ
มอบหมำยผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดกำรโรงไฟฟ้ำ

ทันที

ผู้จัดกำรโรงไฟฟ้ำ

ผู้จัดกำรโรงไฟฟ้ำสั่งกำร
ทันที
ดำเนินกำรแก้ไข
แก้ ไ ขภำยใน 24 ชั่ ว โมง และหำกไม่
สำมำรถแก้ ไ ขปั ญ หำได้ ภ ำยใน 24
ชั่วโมง ต้องแจ้งควำมคืบหน้ำในกำร
แก้ไขปัญหำทุก 7 วัน
ไม่ยอมรับ
ลงบันทึกในแบบฟอร์ม

ผู้ได้รับมอบหมำยและผู้ร้องเรียน
ทำกำรตรวจสอบ

ผู้ได้รับมอบหมำยและผู้ร้องเรียน
ทำกำรตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียนลงนำมยอมรับ
ผลกำรแก้ไข

แจ้งกลับภำยใน 24 ชั่วโมง

ยอมรับ
ประชุมแจ้งคณะดำเนินกำร บันทึกข้อร้องเรียน
รวบรวมข้อมูล (วิเครำะห์สำเหตุและประเมินผลรำยเดือน)
ช่องทางการร้องเรียน :
1. ตู้รับข้อคิดเห็น
2. หนังสือแจ้งรำยงำนจำกหน่วยงำนรำชกำร

3. ทำงวำจำและทำงโทรศัพท์

ผู้ได้รับมอบหมำย

4. แจ้งผ่ำนผู้นำชุมชน

หมายเหตุ : 1/ ข้อร้องเรียน หมำยถึง คำร้องเรียนจำกประชำชนที่อำศัยในพื้นที่โดยรอบโครงกำรหรือพื้นที่ใกล้เคียงในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหำที่เกิดควำม
เดือดร้อนรำคำญกับควำมเป็นอยู่ คุณภำพชีวิต สุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรโครงกำร
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด, 2564

รูปที่ 5.1-4 : แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ระยะก่อสร้าง
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รูปที่ 5.1-5 : ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ผู้แทนบริษัท ฯ
ลงชื่อ ผู้แทนบริษัท ฯ

ผู้แทนบริษัท ฯ

รูปที่ 5.1-5 : ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ผู้ร้องเรียน

ศูนย์บริหารเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน

หมายเลขโทรศัพท์ 1540

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

- สอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบ Call Center

ตรวจสอบ / วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น

ผู้ร้องเรียน

ตอบสนอง
เบื้องต้นภายใน
24 ชม.

ส่ง ผจ.ส่วน
รับผิดชอบ

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
รายงานวิธีการแก้ไข และระยะเวลา
แก้ไขแล้วเสร็จ

ผู้ร้องเรียน

ติดตามผล / แจ้งแผนการ
ดาเนินงานภายใน 3 วัน

ดาเนินการแก้ไข และแจ้งแจ้งความ
คืบหน้าเป็นระยะๆ (3-7 วัน)

ปิดเรื่อง

แจ้งผลการดาเนินการแก้ไขให้
ผู้ร้องเรียนทราบ

เมื่อดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
สรุปสาเหตุ การแก้ไข และการ
ป้องกันการเกิดซ้า

ประเมินผล
ความพอใจ

ส่งรายงานสรุปข้อร้องเรียน /
ข้อร้องเรียนประจาเดือน
ส่งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2564

รูปที่ 5.1-6 : แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ระยะดาเนินการ
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รอรูปที่ปรับแก้

สัญลักษณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
รัศมี 50 เมตร
ทางน้า
รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ

รูปที่ 5.1-7 : พื้นที่สารวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะก่อสร้าง
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ฉบับภาคผนวก

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รายงานฉบับสมบูรณ์

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดทาโดย

มกราคม 2565

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

(ฉบับภาคผนวก)

ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
การมอบอานาจ

:
:
:
:

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
[ ] เจ้าของโครงการได้มอบอานาจให้
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด เป็นผู้ดาเนินการ
เสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอานาจที่แนบ
[ √ ] เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอานาจแต่อย่างใด

จัดทาโดย

บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

มกราคม 2565

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
1. คุณภาพอากาศ
ผลกระทบด้ า นคุ ณ ภาพอากาศที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน 1.1 ไม่ เปิ ดหน้ าดิ นพร้ อมกั นตลอดแนวก่ อสร้ าง โดยเปิ ดพื้ นที่
ระยะก่อสร้างจะอยู่ในรูปของฝุ่นละอองจากการ
เฉพาะที่จาเป็น และเมื่อวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วเสร็จ ให้ฝังกลบ
ขุดเปิดหน้าดินบริเวณพื้ นที่ก่ อสร้าง นอกจากนี้
โดยเร็ว
ยังเกิดมลสารทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 1.2 ฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ซึ่งมีกิ จกรรมการวางท่อแบบขุ ดเปิ ด
ของเครื่ องยนต์ ที่ ใช้ ในการก่ อสร้ าง ได้ แก่ ก๊ าซ
และถนนทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) ก๊ า ซไนโตรเจนได
และเพิ่มจานวนครั้งหากมีปริมาณฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายมาก
ออกไซด์ (NO2) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิ น 10
ยกเว้น วันที่มีฝนตก โดยเฉพาะช่วงที่มีการวางท่อใกล้แหล่ ง
ไมครอน (PM-10) ซึ่งจากการประเมินผลกระทบ
ชุมชน
ด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้ าง พบว่า มีค่า 1.3 ติดตั้งแผงพลาสติก / รั้ว / ผ้าใบ เพือ่ ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แต่อย่างไรก็ ตาม
ละอองในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีการวางท่อแบบขุดเปิด ทั้งนี้
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต้ อ งมี ก าร
ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งแผงพลาสติก / รั้ว / ผ้าใบ ดังกล่าว
ก าหนดมาตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ได้ ให้ ฉี ดพรมน้ าหรื อจั ดให้ มี สิ่ งปกคลุ มกองวั สดุ ที่ ใช้ อย่ าง
ผลกระทบให้มีความครอบคลุมและเหมาะสม
มิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
1.4 จัดให้มีพื้นที่ฉีดล้างทาความสะอาดล้อรถภายในพื้นที่เก็บกอง
ท่อ (Stock Yard) เพื่อล้างทาความสะอาดเศษดิน เศษโคลน
หรือทรายที่ติดล้อรถ ก่อนนารถออกจากพื้นที่โครงการฯ
1.5 ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพ
ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.6 ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ดัชนี :
- TSP (24 ชั่วโมง)
- PM 10 (24 ชั่วโมง)
- ทิศทางและความเร็วลม
สถานที่ : จานวน 2 สถานี ประกอบด้วย
- สถานีที่ 1 (A1) บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
ที่อยู่ใกล้แนวท่อส่งก๊าซฯบริเวณ KP 1+150 ถึง
KP 1+200
- สถานีที่ 2 (A2) บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
ที่อยู่ใกล้แนวท่อส่งก๊าซฯบริเวณ KP 0+850 ถึง
KP 0+900
ความถี่ :
ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะ
เวลาก่อสร้าง โดยพิจารณาจุดที่ดาเนินการตรวจวัดตาม
กิจกรรมก่อสร้างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จัดทารายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 1

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7

1.8

2. เสียง

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบด้านเสียงจะมีเฉพาะระยะ 2.1
ก่ อ สร้ า ง โดยเกิ ดขึ้ นจากการใช้ เครื่ องจั ก รและ
อุ ปกรณ์ ในการวางท่ อส่ งก๊ าซฯ เช่ น การขุ ด เปิ ด
การเจาะลอด เป็นต้น เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อ
พื้นที่อ่อนไหวบริเวณบ้านพักอาศัยของชุมชนบ้าน 2.2
หนองคล้ า หมู่ ที่ 8 พบว่ า ระดั บ เสี ย งรวมจาก
กิ จ กรรมก่ อสร้าง เมื่อรวมระดับเสีย งสูงสุดจาก
การตรวจวัดปัจจุบันมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด แต่มี ค่ า ระดั บ การรบกวนสู ง กว่ า เกณฑ์
มาตรฐานที่ ก าหนด ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การลด 2.3
ผลกระทบต้องมีการกาหนดแผนปฏิบัติการฯ เพื่อ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ และติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไป
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดคลุมรถบรรทุก ขนส่งวัสดุก่ อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายและการตกหล่ น ของวั ส ดุ ข ณะขนส่ ง จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่เก็บกวาดวัสดุก่อสร้างหรือดินตกหล่นบนถนน
ต้องทาความสะอาดถนน
จากัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 40
กิ โ ลเมตรต่อ ชั่วโมง ในช่วงที่ผ่านชุม ชน และไม่เกิน 80
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป
แจ้งแผนก่อสร้างให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 2.1 ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป
ได้ รั บ ทราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 สั ป ดาห์ ก่ อ นด าเนิ น ดัชนี :
กิ จ กรรมการก่ อสร้าง เพื่อระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการ - Leq 24 hr (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง)
สัญจรในเส้นทางที่มีการก่อสร้างโครงการ
- Leq 8 hr (ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง)
จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบประชาชนที่อาศัยอยู่ใน - Lmax (ระดับเสียงสูงสุด)
ระยะประชิดกับพื้นที่ก่อสร้ างเป็นประจา เพื่อสอบถามถึง - L10 (ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10)
ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งโครงการฯ และหากมี - L50 (ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50)
ผลกระทบเกิ ด ขึ้ น โครงการฯ ต้ อ งด าเนิ น การหาแนว - L90 (ระดับเสียงทีเ่ ปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90)
ทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
- Ldn (ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน)
กรณีก่อสร้างโดยใช้วิธีการเจาะลอด/ดันลอด ให้กาหนด สถานที่ : จานวน 2 สถานี ประกอบด้วย
ต าแหน่ ง บ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง โดยหลี ก เลี่ ย งบริ เ วณที่ ตั้ ง ของ - สถานีที่ 1 (N1) บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่อ่อนไหว
ที่ อ ยู่ ใ กล้ บ่ อ ส่ ง ช่ ว งที่ มี ก ารดั น ลอดบริ เ วณ KP
0+683 และช่วงที่มีการเจาะลอดบริเวณ KP 0+695
- สถานีที่ 2 (N2) บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8
ทีอ่ ยู่ใกล้บ่อส่งช่วงที่มีการดันลอดบริเวณ KP1+239

หน้า 2

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
2. เสียง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4

ติดตั้งกาแพงกั้นเสียงชั่วคราวเป็นรูปตัวแอล บริเวณบ่อส่ง
สาหรับการดันลอดและเจาะลอด จานวน 3 จุด โดยใช้วัสดุ
เป็ น แผ่ น โลหะที่ มี ค วามหนาประมาณ 0.64 มิ ล ลิ เ มตร
(Steel 24 ga) ขึ้นไป ที่มีค่าการสู ญเสีย การส่งผ่ า นของ
เสียงเท่ากับ 18 เดซิเบล(เอ) หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความสามารถ
ในการลดเสียงเท่ากันหรือเทียบเท่า ซึ่งมีรายละเอียดของ
แต่ละจุดดังนี้
 การดั น ลอดที่ KP 0+683 ที่ มี ค วามสู ง จากระดั บ
พื้นดินไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร มีความยาวประมาณ 8
เมตร และกว้ า งประมาณ 6.5 เมตร โดยกั้ น อยู่
ระหว่ า งบ่ อ ส่ ง กั บ บ้ า นที่ อ ยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย ง
เหนื อ ที่ อ ยู่ ห่ า งจากบ่ อ ส่ ง ประมาณ 20 เมตร
ซึ่ ง ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ของก าแพงต้ อ งไม่ มี ร ะยะเกิ น
2 เมตร จากตาแหน่งบ่อส่ง
 การเจาะลอดที่บริเวณ KP 0+695 ที่มีความสูง จาก
ระดั บ พื้ น ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 4.0 เมตร มี ค วามยาว
ประมาณ 11 เมตร และกว้างประมาณ 6.5 เมตร
โดยกั้ น อยู่ ร ะหว่ า งบ่ อ ส่ ง กั บ บ้ า นที่ อ ยู่ ท างทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือที่อยู่ห่างจากบ่อส่งประมาณ 25
เมตร ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งของกาแพงต้องไม่มีระยะเกิน
2 เมตร จากตาแหน่งบ่อส่ง และไม่เกินขอบถนนฝั่ง
ที่มีการวางเครื่องจักรในการเจาะลอด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความถี่ :
ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะ
เวลาก่อสร้าง โดยพิจารณาจุดที่ดาเนินการตรวจวัด
ตามกิ จ กรรมก่ อ สร้ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลาที่ จั ด ท า
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 3

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
2. เสียง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การดันลอดที่ KP 1+239 ที่มีความสูงจากระดับพื้นดิน
ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร มีความยาวประมาณ 8 เมตร
และกว้างประมาณ 6.5 เมตร โดยกั้นอยู่ระหว่างบ่อส่ง
กั บบ้านที่อยู่ทางทิศใต้ที่ อยู่ห่างจากบ่ อส่งประมาณ
20 เมตร ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งของกาแพงต้องไม่มีระยะ
เกิน 2 เมตร จากตาแหน่งบ่อส่ง และไม่เกินขอบถนน
ฝั่งที่มีการวางเครื่องจักรในการดันลอด
กาหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มี
เสียงดังเกิน 90 เดซิเบล(เอ) ให้ทางานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ต่ อ วั น และจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย
ส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Ear
Muffs) ที่ มี ม าตรฐานและมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ที่
กฎหมายกาหนด เป็นต้น
เ มื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง ผ่ า น พื้ น ที่ ชุ ม ช น แ ละ พื้ น ที่ อ่ อ นไห ว
ให้ดาเนินการในช่วงเวลากลางวัน (7:00-18:00 น.) ยกเว้น
กิ จ กรรมที่จาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้อง
แจ้ ง แผนงานก่ อ สร้ า งและมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบที่เกี่ ย วข้องให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
ล่วงหน้า
เครื่องจักรหนักที่มีเสียงดัง ให้ติดเครื่องยนต์เฉพาะในช่วง
ทางานเท่านั้น และต้องหยุดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน


2.5

2.6

2.7
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
2. เสียง (ต่อ)

3. ทรัพยากรดินและการ
ชะล้างพังทลายของดิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.8

กิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ เช่น การขุดร่อง
และการเก็ บกองดิน อาจทาให้ เกิ ดการผสมกัน
ระหว่างชั้นดิน รวมถึงอาจก่อให้เกิดการชะล้าง
พัง ทลายของดิน ได้ ซึ ่ง จากการประเมิน การ
ชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ก่อสร้างและวางท่อ
ของโครงการฯ พบว่า การวางท่อของโครงการฯ
จะก่ อให้เกิ ดผลกระทบในระดั บ ต่าที่ย อมรั บ ได้
แต่อย่างไรก็ ตาม เพื่อเป็นการป้องกั น และแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรดินที่อาจเกิดขึ้น ในที่นี้จึง
ต้ อ งมี ก ารก าหนดมาตรการในการป้ อ งกั น และ
แก้ ไ ขผลกระทบให้ มี ค วามครอบคลุ ม แ ละ
เหมาะสมมากที่สุด

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.5
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ที่ใช้ให้อยู่
ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และหากพบความชารุด
เสียหายให้แก้ไขก่อนนามาใช้งาน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป
3.1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบของโซเดีย ม
เบนโทไนท์ ต่ อ การทรุ ด ตั ว ของพื้ น ที่ บ ริ เ วณ
การขุดร่องวางท่อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของ
บ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง ของกิ จ กรรมการดั น ลอดและ
ดิน หรือมีสภาพเป็นดินอ่อน ให้ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์
เจาะลอด
ป้องกั นการถล่ มของดิ น เช่น Sheet Pile หรือใช้ Trench
ดัชนี :
Box เป็นต้น ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการถล่มของดิน
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
แยกดินชั้นบนออกจากดินชั้นล่าง และเมื่อฝังกลบต้องใช้ - ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity)
ดินชั้นล่างกลบก่อนแล้วตามด้วยหน้าดิน
- ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation
หลังจากฝังกลบท่อในแต่ละช่วงของการก่อสร้างแล้วเสร็จ
Exchange Capacity: CEC)
ต้องปรับสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม หรือใกล้เคียงเดิม - ปริมาณโซเดียมทั้งหมด (Total Sodium)
- ความหนาแน่นรวมหรือ Bulk Density ของดิน
โดยเร็ว
การก่ อสร้างบ่อรับ และบ่อส่ง ใกล้คลองมาบใหญ่ ต้อ งมี - ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลีย่ นได้ (Exchangeable
Sodium)
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลาย
- ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลีย่ นได้
ของดินลงสู่แหล่งน้า
(Exchangeable Magnesium)
หลีกเลี่ยงการกองดินที่เกิดจากการขุดเปิดพื้นที่เพื่อวางท่อ - ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
ส่ ง ก๊ า ซฯ ใกล้ ค ลองมาบใหญ่ หรื อ ทางระบายน้ าเพื่ อ
(Exchangeable Calcium)
- ปริมาณโซเดียมที่ละลายน้า (Soluble Sodium)
ป้องกันเศษดินตกหล่นปิดกั้นทางระบายน้า
- ปริมาณแมกนีเซียมที่ละลายน้า (Soluble
Magnesium)

หน้า 5

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
3. ทรัพยากรดินและการ
ชะล้างพังทลายของดิน
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4
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การป้อ งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโคลน
โซเดียมเบนโทไนท์
การก่อสร้างบ่อรับ และบ่อส่ง ต้องกั้นพื้นที่โดยการจัดวาง
ถุ ง ทรายหรื อ จั ด ท าคั น ดิ น กั้ น โดยรอบ เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ปนเปื้ อ นของโคลนที่ เ กิ ด จากการก่ อ สร้ า งไปยั ง พื้ น ที่
ใกล้เคียง
จั ด เตรี ย มที ม ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง ในพื้ น ที่ อ่ อ นไหว
ใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น รถดูด
รถบรรทุกน้า กระสอบทราย และเครื่องหมายจราจรเป็น
ต้น ในกรณีเกิ ดการรั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
ขณะทาการเจาะลอด เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้
ทันทีที่มีการรั่วไหล
สารวจชั้นดิน เพื่อออกแบบ HDD Profile ให้อยู่ในชั้นดินที่
เสถียร โดยข้อมูลดังกล่าวจะนาไปใช้ในการประเมินแรงดัน
ของโซเดียมเบนโทไนท์ที่ใช้ได้สูงสุดระหว่างการเจาะลอด
เพื่อกาหนดแรงดันที่ควรใช้ในการเจาะลอด เนื่องจากการ
ใช้แรงดันสูงเกินไป โอกาสในการรั่วไหลก็จะมีมากขึ้น
ในกรณีที่ดินบริเวณที่จะเจาะลอดมีลักษณะเหลวหรือร่วน
มาก จะพิจารณาใช้ Casing เจาะลงไปก่อน จากนั้นจึงใส่
หัวเจาะ (Pilot) ตามลงไป ซึ่งในการดัน Casing ก่อนการ
เจาะ Pilot Drill จะดันจนถึงชั้นดินที่แน่น เนื่องจากเมื่อ
ดันถึงชั้นดินตาแหน่งที่ดินแน่นแล้ว โอกาส Frac Out จะ
ลดลงแล้ว

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ปริมาณแคลเซียมที่ละลายน้า (Soluble Calcium)
- Sodium Adsorption Ratio (SAR)

สถานที่ :
บริเวณบ่อรับ-บ่อส่ง ในกิจกรรมการดันลอดและเจาะ
ลอดของโครงการ โดยเก็บดินที่ระยะห่างประมาณ 30
เซนติเมตรจากแนวท่อ ที่ระดับความลึกของท่อบริเวณ
บ่อรับ-บ่อส่ง โดยระยะดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ผิววัสดุเคลือบท่อ โดยตาแหน่งบ่อรับ-บ่อส่ง ประกอบด้วย
- การดันลอด KP 0+683 และ KP 0+695
- การเจาะลอด KP 0+695 และ KP 0+793
- การดันลอด KP 1+239
ความถี่ :
บริเวณบ่อรับ-บ่อส่ง ก่อนเริ่มก่อสร้าง และหลังวางท่อ
ด้วยวิธีดันลอดและเจาะลอดแล้วเสร็จไม่เกิน 1 สัปดาห์
และหลังการปรับปรุงดิน
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
3.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบของโซเดี ย ม
เบนโทไนท์จากการดันลอดและเจาะลอดไหล
ล้นไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
ดัชนี :
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

หน้า 6

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
3. ทรัพยากรดินและการ
ชะล้างพังทลายของดิน
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2.5

3.2.6

3.2.7
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ติดตั้ง Pressure Sub ที่เครื่องเจาะ (HDD Machine) ซึ่ง - ค่าการนาไฟฟ้า (Electrical Conductivity)
เป็ น Pressure Transmitter เพื่ อ Monitor Bentonite - ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation
Exchange Capacity: CEC)
Pressure แบบ Real Time โดย Down Hole Pressure
- ปริมาณโซเดียมทั้งหมด (Total Sodium)
Transmitter จะส่ ง สั ญ ญาณมาที่ Monitor ของ Driller - ความหนาแน่นรวมหรือ Bulk Density ของดิน
ในห้องควบคุม เมื่อมีการเริ่มลดลงของแรงดัน Bentonite - ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable
Sodium)
อย่ า งทั น ที ทั น ใด Driller จะสามารถหยุ ด เจาะ และลด
แรงดั น จาก Bentonite Pump ได้ ทั น ที โดยไม่ เ กิ ด การ - ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable Magnesium)
Frac Out ขึ้นที่ผิว
- ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
สังเกตและเฝ้าระวังแรงดัน / ปริมาณ / ความต่อเนื่องของ
(Exchangeable Calcium)
อัตราการไหลของโซเดีย มเบนไทโนท์ที่ส่งกลับมา (Mud - ปริมาณโซเดียมที่ละลายน้า (Soluble Sodium)
Return Line) หากแรงดั น ลดลงหรื อ มี อั ต ราการไหลไม่ - ปริมาณแมกนีเซียมที่ละลายน้า (Soluble
Magnesium)
ต่อเนื่องแสดงว่าอาจเกิดการรั่วไหล ผู้ควบคุมจะต้องหยุด
- ปริมาณแคลเซียมที่ละลายน้า (Soluble Calcium)
การเจาะ เพื่อทาการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป
กรณีที่มีการไหลล้น/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ - Sodium Adsorption Ratio (SAR)
สถานที่ :
ให้กั้นเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยใช้กระสอบทรายปิด พื้นที่ที่เกิดการรั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท์
กั้ น พื้ น ที่ เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ก ารแพร่ ก ระจายเพิ่ ม ขึ้ น และให้
ดาเนินการสูบออกไปกาจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากทางราชการต่อไป

หน้า 7

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
3. ทรัพยากรดินและการ
ชะล้างพังทลายของดิน
(ต่อ)

4. ด้านคุณภาพน้าและ
ทรัพยากรชีวภาพทางน้า

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรณี โ คลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ รั่ ว ไหลหรื อ ทะลั ก ขึ้ น ใน
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะต้องใช้รถดูด หรือเครื่องสูบแบบ
เคลื่อนที่ เพื่อสูบโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ตามแนวที่มีการ
ทะลักขึ้นมา และกรณีมีการทะลักในปริมาณมากให้หยุด
การทางานของเครื่องจัก รชั่วคราวเพื่อจัดเก็บให้หมดก่อน
โดยปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อจากัดหรือลดการทะลัก
ของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ แล้วจึงเริ่มการทางานของ
เครื่องจักรต่อไป
3.2.9 กรณีเกิดการไหลล้น / รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
และมีผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตร /
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประชาชน โครงการจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิด ขึ้น โดยการประสานเข้า
ช่วยเหลือและแก้ไขผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเร็ ว รวมทั้ ง เจรจาตกลงชดเชยค่ า เสี ย หายอย่ า ง
เหมาะสมกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผลกระทบด้านคุณ ภาพน้าฯ จะเกิ ดขึ้นในระยะ 4.1 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป
ก่ อ สร้ า งเป็ น หลั ก โดยเกิ ด ขึ้ น จากน้ าเสี ย จาก 4.1.1 ที่ตั้งสานักงานชั่วคราว / พื้นที่เก็บท่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ของ
คนงานก่ อ สร้ า ง และจากน้ าทดสอบท่ อ ด้ ว ย
โครงการฯ ต้องตั้งห่างจากแหล่งน้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อ
แรงดันน้า (Hydrostatic Test) โดยน้าเสียจาก
ป้องกันการปนเปื้อนน้าเสีย/น้าทิ้งจากกิจกรรมภายในพื้นที่
คนงานก่อสร้างกาหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียม
ดังกล่าวลงสู่แหล่งน้าใกล้เคียง
ห้องน้าเคลื่อนที่ที่มีการติดตั้งถังบาบัดสาเร็จรูปให้
เพียงพอกับคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง

PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/GT63066_แบบ สผ.1 Rev.00

3.2.8

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความถี่ :
1 ครั้ง กรณีที่มีการรั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท์
ในพื้นที่ภายหลังการดาเนินการสูบโซเดียมเบนโทไนท์
ออกไปกาจัดแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

4.1 คุณภาพน้าผิวดิน
ดัชนี :
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
- น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
4. ด้านคุณภาพน้าและ
ส่ วนน้ าจากการทดสอบท่ อ ด้ ว ยแรงดั น น้ า 4.1.2 บริ เ วณส านั ก งานชั่ ว คราว และบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง สถานที่ :
ผู้ รั บ เหมาต้ อ งจั ด เตรี ย มห้ อ งสุ ข าชั่ ว คราวที่ ถู ก หลั ก คลองมาบใหญ่ จานวน 3 จุด
ทรัพยากรชีวภาพทางน้า (Hydrostatic Test) ไม่ มี ก ารเติ ม สารเคมี ล งไป
สุข าภิบาลให้เพีย งพอกับคนงานก่อสร้างและพนักงานที่ - สถานีที่ 1 (W1) : คลองมาบใหญ่ ด้านเหนือน้า
และจะมีก ารตรวจสอบคุณ ภาพน้า ก่ อนระบาย
(ต่อ)
เข้าปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกาหนด โดยห้องสุขาดังกล่าว
ห่างจุดที่มีกิจกรรม 100 เมตร
ออก โดยน้ าที่ ร ะบายได้ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพตาม
ต้ อ งสามารถรองรั บ น้ าเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 4.5 - สถานีที่ 2 (W2) : คลองมาบใหญ่ ณ จุดที่มีกิจกรรม
มาตรฐานที่ ก ฎหมายก าหนด และต้ อ งได้ รั บ
ลูก บาศก์ เมตรต่อวัน ทั้งนี้ ห้องสุขาต้องติดตั้งบ่อเกรอะ - สถานีที่ 3 (W3) : คลองมาบใหญ่ ด้านท้ายน้า
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนระบายลงสู่
หรือถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปแบบไร้อากาศ หรือแบบอื่นๆ
ห่างจุดที่มีกิจกรรม 100 เมตร
คลองมาบใหญ่ กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ามี
ที่มีประสิทธิภาพในการบาบัดน้าเสียจากคนงานก่อสร้าง
และพนักงานให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง ความถี่ :
ค่ า สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด จะส่ ง ให้
จากนั้นติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาสูบสิ่งปฏิกูลไป ช่วงที่มีกิจกรรมการเจาะลอดผ่านคลองมาบใหญ่
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
กาจัดต่อไป ทั้งนี้ถังบาบัดสาเร็จรูปจะต้องได้รับการดูแลให้ ผู้รับผิดชอบ :
เป็ น ผู้ น าไปก าจั ด ดั ง นั้ น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ
คุณภาพน้าในระดับต่า
4.1.3 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของน้ามันและสารเคมี 4.2 การทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า
ต่างๆ พร้อมทั้งวัสดุดูดซั บ หรือพื้นที่รองรับการเก็ บ กั ก
(Hydrostatic Test)
น้ามัน เช่น ถาดเก็บและรองรับน้ามันในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น ดัชนี :
4.1.4 ห้ า มล้ า งอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งจั ก ร และ/หรื อ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระบายน้ าทิ้ ง น้ าปนเปื้ อ นน้ ามั น เครื่ อ งใช้ แ ล้ ว และสิ่ ง - อุณหภูมิ (Temperature)
ปนเปื้อนอื่นๆ ลงสู่แหล่งน้าหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด - ของแข็งแขวนลอย (SS)
4.2
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบกรณี ก ารก่ อ สร้ า ง - น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
โดยวิธีการขุดเปิด (Open Cut)
สถานีตรวจวัด :
4.2.1 เก็ บกองดินให้ห่างจากแหล่งน้ามากที่สุด อย่างน้อย 15 จุดปล่อยน้าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้า
เมตร ยกเว้นบริเวณที่มีพื้นที่เก็บกองดินอย่างจากัดต้อง ความถี่ :
ติดตั้งรั้วดักตะกอน เพื่อป้องกันการชะล้างของตะกอนดิน ช่วงที่มีการระบายน้าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วย
ลงสู่แหล่งน้า
แรงดันน้า
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
4. ด้านคุณภาพน้าและ
ทรัพยากรชีวภาพทางน้า
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3
4.3.1

4.3.2

4.4
4.4.1

4.4.2
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ :
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้าง
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
โดยวิธีการดันลอด (Boring) หรือเจาะลอด (HDD)
กาหนดความลึกของท่อที่วางตัดผ่านแหล่งน้าด้วยวิธีเจาะ
ลอด ต้ อ งมี ร ะยะจากระดั บ น้ าถึ ง หลั ง ท่ อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
2 เมตร หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่
กาหนด
กรณีก่อสร้างโดยใช้วิธีการเจาะลอด ให้กาหนดตาแหน่ง
บ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง โดยหลี ก เลี่ ย งบริ เ วณที่ ตั้ ง ของบ้ า นเรื อ น
ประชาชน และพื้นที่อ่อนไหว โดยมีระยะห่างจากแหล่งน้า
ที่ทาการเจาะลอดอย่างน้อย 7.5 เมตร เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากการยุบตัวหรือดินไถล
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการทดสอบท่อด้วย
วิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test)
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรับผิดชอบก่อนดาเนินการ
ใช้น้าจากแหล่งน้าเพื่อทาการทดสอบท่อด้วยวิธีการทางชล
สถิต และต้องได้รับอนุญาต/ยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ ก่อน
ระบายน้าทิ้งภายหลังการทดสอบลงสู่แหล่งน้า และต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตโดยเคร่งครัด
น้าที่ใช้ในการทดสอบท่อด้วยวิธีชลสถิตต้องเป็นน้าสะอาด
ในกรณีที่จาเป็นต้องเติมสารเคมี จะต้องเป็นสารเคมีที่ไม่
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้า
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
4. ด้านคุณภาพน้าและ
ทรัพยากรชีวภาพทางน้า
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4.3

4.4.4
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปรับแรงดันน้าจากการทดสอบท่อโดยวิธีทางชลสถิตให้
ลดลงแล้วค่อยๆ เปิดวาล์วเพื่อระบายน้าลงในราง/ทาง
ระบายน้าชั่วคราวที่จัดทาขึ้น หรือระบายน้าลงถัง/บ่อพัก
น้า (Splash Box/Pond) ซึ่งช่วยลดความดันน้าในเส้นท่อ
และป้องกั นการกั ดเซาะตลิ่ งของแหล่งน้ า โดยไม่ส่ง ผล
กระทบต่อคุณภาพน้า
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ได้ แ ก่ ความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH)
อุณหภูมิ (Temperature) ของแข็งแขวนลอย (SS) และ
น้ามันและไขมัน (Oil & Grease) เพื่อให้มั่นใจว่าน้าทิ้งจาก
การทา Hydrostatic Test ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ ามี ค่า
เป็ น ไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้ ง จากโรงงานอุ ต สาหกรรม นิ ค ม
อุ ตสาหกรรม และเขตประกอบการอุ ต สาหกรรม พ.ศ.
2559 โดยในกรณีที่ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด บริ ษั ทรั บเหมาจะส่ ง ให้ ห น่ ว ยงาน
ภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้นาไป
กาจัดต่อไป ทั้งนี้ ต้องมีการทิ้งระยะเวลาประมาณ 20-30
นาที เพื่อให้คลอรีนในท่อมีก ารระเหยไปก่อนที่จะมี การ
ระบายลงสู่แหล่งน้า เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพในแหล่งน้า
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
4. ด้านคุณภาพน้าและ
ทรัพยากรชีวภาพทางน้า
(ต่อ)
5. การคมนาคม
พื้นที่วางท่อส่งก๊าซฯ จะใช้เขตทางของถนนชุมชน
หนองคล้ า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ - กระเฉท)
โดยพื้นที่สาหรับการปฏิบัติงานและวางเครื่องมือ
เครื่ อ งจั ก รจากั ด อยู่ ใ นเฉพาะพื้ น ที่ ข องเขตทาง
เท่ า นั้ น ซึ่ ง เมื่ อ ค านวณค่ า สั ด ส่ ว นของปริ ม าณ
การจราจรที่จ ะเพิ่มขึ้นกั บความสามารถในการ
รองรับของถนน (V/C Ratio) บริเวณถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) พบว่า
ปัจจุบันมีสภาพการจราจรคล่องตัวสูงมาก และ
ในระยะก่อสร้างยังคงมีสภาพการจราจรคล่องตัว
สูงมากเช่นเดิน
อย่ า งไรก็ ต าม กิ จ กรรมการขนส่ ง ในระยะ
ก่ อ สร้ า ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ เส้ น ทางการ
คมนาคมสายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะใน
บริเวณที่มีชุมชนหนาแน่น ดังนั้น จึงต้องกาหนด
มาตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4.5
5.1
5.2

5.3

5.4

หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการระบายน้าจากการทดสอบ
ท่อด้วยแรงดันน้า (Hydrostatic Test) ต้องดาเนินการ
แก้ไขทันที
หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่
ช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ 16.00-17.30 น. บนถนน
ที่มีการจราจรหนาแน่น หรือช่วงเทศกาลต่างๆ
กรณีการวางท่อด้วยวิธีขุดเปิดในเส้นทางสายย่อย หรือการ
วางท่อตัดผ่านทางเข้า -ออกบ้านเรือนชุมชน ต้องทาทาง
เบี่ยงชั่วคราว และ/หรือ วางแผ่นเหล็ก และจัดให้มีป้าย
แสดงเขตก่ อสร้าง และป้ายเตือนให้ชั ดเจนตลอดระยะ
ก่อสร้าง
จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อกั้นเขต
พื้นที่ก่อสร้างออกจากเส้นทางจราจร และมีการติดตั้งป้าย
เตือนในตาแหน่งที่ผู้ใช้ถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดย
มีระยะการติดตั้ ง ที่เ หมาะสมอย่ างน้อย 150 เมตรจาก
พื้นที่ก่อสร้าง และสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์
ของเส้นทาง
ขนย้ายวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่ที่อาจกีดขวางหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการจราจร จัดวางเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์
ที่จาเป็นต้องใช้งานให้เป็นระเบีย บเรีย บร้อยภายในเขต
พื้นที่ก่อสร้าง และจากัดจานวนการขนย้ายท่อในแต่ละจุด
ให้พอดีกับปริมาณงานที่สามารถปฏิบัติได้ในแต่ละวัน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
ขนส่ง การก่อสร้างและการกองวัสดุอุปกรณ์
พร้อมบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา ข้อ
ร้องเรียนของผู้ที่ใช้เส้นทาง และการแก้ไข
ปัญหาทุกครั้ง
ดัชนี :
- สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการฯ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
- ข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง
สถานที่ :
พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
ความถี่ :
บันทึกข้อมูลประจาวันทุกวัน และรวบรวมสถิติต่างๆ
จัดทาเป็นรายงานสรุปประจาเดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 12

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
5. การคมนาคม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

5.10
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ติดตั้งรั้วเหล็ก หรือกาแพงคอนกรี ต (Concrete Barrier)
หรื อ วั ส ดุ อื่ น ใดกั้ น โดยรอบเขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งให้ มี ร ะยะ
ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในบริเวณที่อยู่ใกล้
ทางเข้าออกชุมชน พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณ และ/หรือ
เครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิ ดอันตราย
หรือบริเวณพื้นที่ที่มีเครื่องจักรกลกาลังปฏิบัติงานให้เห็น
อย่างชัดเจน
กรณีที่จาเป็นต้องทางานในเวลากลางคืนหรือในบริเวณที่
มีทัศนวิสัยไม่เพียงพอ ต้องติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบและ
ไฟแสงสว่างเตือนที่เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา
จัดพื้นที่จ อดรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
โดยไม่ให้อยู่ในตาแหน่งที่กีดขวางการจราจร
กรณีที่จาเป็นต้องปิดกั้นช่องจราจร ให้ใช้พื้นที่ผิวจราจรให้
น้ อ ยที่ สุ ด หรื อ จั ด หาทางเบี่ ย งการจราจรชั่ ว คราวและ
ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น/สถานีตารวจ เพื่อแจ้ง
แผนการก่อสร้าง และขอคาแนะนาและอานวยการจราจร
จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ อ านวยความสะดวกด้ า นการจราจร
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ ทางเข้าออกของยานพาหนะใน
พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ธ งสั ญ ลั ก ษณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการ อานวยการจราจร
การวางท่ อ โดยการขุ ด เปิ ด พื้ น ที่ ที่ ตั ด ผ่ า นทางเข้ า ออก
ชุมชน ร้านค้า สถาน ประกอบการ เป็นต้น ต้องทาทาง
ข้ามชั่วคราว และ/หรือ จัดหาแผ่นเหล็กวางพาดร่ องขุด
เพื่อให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
5. การคมนาคม (ต่อ)

6. การระบายน้าและป้องกัน
น้าท่วม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.11

ในการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะมีก าร
วางท่ อ ขนานกั บ ระบบระบายน้ าของเทศบาล
ตาบลมาบข่าพัฒนาบริเวณท่อส่งก๊าซฯ เมื่อวาง
ลอดใต้ ค ลองมาบใหญ่ ไ ปตามเขตทางของถนน
ชุ ม ชนหนองคล้ า ซอย 5 (ชุ ม ชนมาบใหญ่ กระเฉท) จนถึงบริเวณที่จ ะมีก ารดันท่อลอดรั้ ว
คอนกรีตของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ดังนั้น เพื่อ
ป้ อ งกั น ความเสี ย หายต่ อ ระบบระบายน้ าฝน
จึงต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ
ในช่ ว งที่ ฝ นตกหนั ก และเมื่ อ วางท่ อ แล้ ว เสร็ จ
ก าหนดให้ คื น สภาพพื้ น ที่ ใ ห้ เ หมื อ นเดิ ม โดยเร็ว
รวมทั้งการเก็บเศษวัสดุที่อาจตกหล่นอยู่ในระบบ
ระบายน้าออกให้หมดเพื่ อไม่ใ ห้เกิ ดการตื้ น เขิ น
หรือกีดขวางการระบายน้าในพื้นที่ สามารถทาให้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่า
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

อบรมและควบคุ ม พนั ก งานขั บ รถที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ก่ อสร้างทุก ชนิด ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถตามคู่มือการ
บารุงรักษารถทุกครั้งก่อนใช้งาน
จัดวางกองเศษดิน หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีด
ขวางทางระบายน้าในพื้นที่
ไม่ดาเนินกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงที่มีฝนตกหนัก
ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในระบบระบายน้ าที่
อยู่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด
จัดวางกองเศษดิน หรือ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีด
ขวางทางระบายน้าในพื้นที่
หลีกเลี่ยงการกองดินที่เกิดจากการขุดเปิดพื้นที่ เพื่อวาง
ท่อส่งก๊าซฯ ใกล้ระบบระบายน้า และแหล่งน้าต่างๆ เพื่อ
ป้องกันเศษดินตกหล่นปิดกั้ นทางระบายน้าและไหลลงสู่
แหล่งน้าในกรณีฝนตก
การวางท่ อ แบบการขุ ด เปิ ด ใกล้ กั บ พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
จะต้องนาดินที่ขุดขึ้นวางห่างจากพื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อย
กว่า 2 เมตร ตามสภาพของพื้นที่ และ/หรือ มีการปิดคลุม
กองดินที่ไม่ใช้งานด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดินไม่ให้
ชะลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมในกรณีที่ฝนตกหนัก

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 บันทึกสภาพการระบายน้าและน้าท่วมขังใน
พื้นที่ก่อสร้าง
ดัชนี :
ตรวจสอบสภาพการระบายน้าและน้าท่วมขังในพื้นที่
ก่อสร้าง โดยแสดงรายการตรวจสอบ (Check List)
พร้ อ มภาพถ่ า ยสภาพการระบายน้ าในช่ ว งที่ มี ก าร
ก่อสร้าง
สถานที่ :
พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
ความถี่ :
บันทึกข้อมูลทุกวัน ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 14
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
6. การระบายน้าและป้องกัน
น้าท่วม (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6.7

6.8

6.9
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การวางท่ อ แบบการขุ ด เปิ ด ใกล้ กั บ ท่ อ ระบายน้ าของ
เทศบาล เนื่องจากเป็นท่อระบายน้าใต้ดิน ที่มีตาแหน่งบ่อ
พั ก น้ า (Manhole) ที่ มี ฝ าคอนกรี ต ปิ ด ด้ า นบนของบ่ อ
บริ เ วณผิ ว ดิ น เป็ น ระยะๆ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น
ผลกระทบ ผู้รับเหมาฯ จะต้องนาดินที่ขุดขึ้นวางห่างจาก
บ่อพักน้า (Manhole) ประมาณ 1-2 เมตร หรือมีการปิด
คลุมกองดินที่ไม่ใช้งานด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันดิน
ไม่ให้ชะลงสู่บ่อพัก น้า (Manhole) และท่อระบายน้าใน
กรณีที่ฝนตกหนัก
กรณีที่มีการวางท่อในช่วงฤดูฝน ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม
เครื่องสูบน้าไว้ในพื้นที่ก่ อสร้างเพื่อใช้ลดผลกระทบจาก
การท่วมขังของน้าหากมีฝ นตกหนักติ ดต่ อกัน เป็ นระยะ
เวลานาน
เมื่ อ ท าการก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ว างท่ อ ของ
โครงการให้ดูแลและปรับปรุงสภาพการระบายน้ากรณีที่
ได้ รั บ ผลกระทบจากกิ จ กรรมของโครงการให้ มี ส ภาพ
เหมือนเดิมหรือตามที่ ได้ตกลงกับหน่วยงานหรือเจ้ าของ
พื้นที่ รวมทั้งจัดเก็ บเศษวัสดุก่ อสร้างที่ตกหล่ น หรือกีด
ขวางทางระบายน้าออกจากพื้นที่
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
7. การจัดการกากของเสีย ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ใน
ระยะก่ อ สร้ า ง ได้ แ ก่ มู ล ฝอยจากการอุ ป โภค
บริโ ภคของคนงานก่ อสร้างสูงสุด 80 คนต่อ วั น
(68 กิโลกรัมต่อวัน) นอกจากนั้นจะมีกากของเสีย
และเศษวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง จากการก่ อ สร้ า ง เช่ น
เศษวัสดุจากการเชื่อมท่อ โคลนโซเดียมเบนโทไนท์
ที่อาจเหลือจากการเจาะลอด เป็นต้น โครงการฯ
จะประสานงานกับหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบในพื้นที่
เข้ า มาเก็ บ รวบรวมและน าไปก าจั ด ตามวิ ธี
ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
โครงการฯ ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการ
จัดการกากของเสียเพื่อให้เกิดผลกระทบในระดับ
ต่า และป้องกั นมิให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
ต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.1
7.1.1

7.1.2
7.1.3

7.2
7.2.1
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การป้องกันและแก้ไขผลกระทบบริเวณพื้นที่สานักงาน
ชั่วคราวและพื้นที่ก่อสร้าง
จั ด เตรี ย มถั ง รองรั บ ขยะมู ล ฝอยและถุ ง บรรจุ ข ยะให้
เพี ย งพอ และประสานงานกั บ หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น หรื อ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้นาไปกาจัด
อย่างน้อยทุก 2 วัน
รวบรวมและคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ หรือจาหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ
ของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนด
ในประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การก าจั ด สิ่ ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ ย วข้อง เช่น น้ามันหล่อลื่นและสารละลายในการล้า ง
เครื่องมือ วัสดุดูดซับ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทาความสะอาด
น้ามันที่หกรั่วไหล เป็นต้น จะต้องมีการเก็บแยกออกจาก
ของเสียทั่วไป และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญ าต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกาจัดต่อไป
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสาหรับโคลนโซเดียม
เบนโทไนท์
ผสมโซเดียมเบนโทไนท์เพื่อใช้ในการเจาะลอดให้พอดีกับ
ปริมาณงานเจาะลอด เพื่อไม่ให้มีปริมาณโคลนโซเดียมเบน
โทไนท์ที่ต้องกาจัดมากเกินความจาเป็น

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.1 บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของ
โครงการฯ
ดัชนี :
บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของ
โครงการฯ
สถานที่ :
พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ
ความถี่ :
เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
7. การจัดการกากของเสีย
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดเตรียมรถบรรทุกสาหรับรับเศษดินและวัสดุที่เหลือทิ้ง
จากการเจาะลอดให้ เ พี ย งพอในแต่ ล ะวั น โดยไม่ ใ ห้ มี
เศษวั สุเหลื
ดุ อ ทิ้ ง ตกค้ า งในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งเกิ น ปริ ม าณที่
สามารถเก็บกักไว้ได้ชั่วคราว
การก่ อ สร้ า งบ่ อ รั บ และบ่ อ ส่ ง ใกล้ แ หล่ ง น้ าสาธารณะ
จะต้องกั้นพื้นที่โดยการจัดวางถุงทรายหรือจัดทาคันดินที่มี
ความสู ง อย่ า งน้ อ ย 60 เซนติ เ มตร เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ปนเปื้ อ นของโคลนที่ เ กิ ด จากการก่ อ สร้ า งไปยั ง พื้ น ที่
ใกล้เคียงและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ใช้รถดูด (Vacuum) ที่มีลักษณะปิดมิดชิดในการเก็บเศษ
ดิ น หรื อ โคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ ใ นบ่ อ รั บ -บ่ อ ส่ ง เพื่ อ
ป้ อ งกั น การหกล้ น หรื อ รั่ ว ไหลในขณะขนส่ ง ตลอด
ระยะเวลาขนส่งเพื่อนาไปกาจัด
หากมี โ คลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ เ หลื อ จากการใช้ ง าน
โครงการจะนาโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือไปจัดการ
อย่างเหมาะสม เช่น นาไปผสมกับวัสดุธรรมชาติ (ขี้เลื่อย
เศษหญ้า) เพื่อเพิ่มอินทรีย์สาร ก่อนนาไปใช้ปรับถมพื้นที่
หรือผสมกับหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างต่อไป
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
7. การจัดการกากของเสีย
(ต่อ)

8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7.9

การดาเนินกิจกรรมในระยะก่อสร้างอาจก่อให้เกิด
อุ บั ติ เ หตุ ขึ้ น ได้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ
สุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน หรือประชาชนที่
อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการทางาน ได้แก่ ฝุ่นละออง
เสี ย งดั ง และการบาดเจ็ บ จากกา รท างาน
ซึ่งผลกระทบเหล่านี้สามารถลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
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8.1
8.1.1
8.1.2

8.1.3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จั ด หาพื้ น ที่ ทิ้ ง โคลนโซเดี ย มเบนโทไนท์ ใ ห้ เ พี ย งพอกั บ
ปริมาณที่เหลือทิ้ง ทั้งนี้ ต้องเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนอย่างน้อย
50 เมตร ไม่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และต้องมีระยะห่าง
จากแหล่งน้าผิวดินและน้าใต้ดินอย่างน้อย 30 เมตร โดย
ให้ระดับพื้นบ่ออยู่สูงกว่าระดับน้าใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า
1 เมตร รวมทั้งทาการบดอัดพื้นบ่อและผนังบ่อทิ้งโคลน
โซเดี ย มเบนโทไนท์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น น้ าชะปนเปื้ อ นออกสู่
สิ่งแวดล้อม
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป
8.1 บันทึกและสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จัดทาข้อกาหนดหรือแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ดัชนี :
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยระบุสาเหตุ ลักษณะ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ท างด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ ของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ
ปลอดภั ย และเสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก แห่ ง ความปลอดภั ย พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ให้แก่คนงานโดยเจ้า หน้าที่ความ สถานที่ :
พื้นที่ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ
ปลอดภัย
จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการท างานเป็ น ความถี่ :
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัย ในระหว่าง เป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ :
ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
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จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตาม
ความจาเป็นของลักษณะงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างพอเพียง
และเหมาะสมกั บการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให้
ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไว้ในสานักงานก่อสร้ า ง
ชั่วคราวและบริเวณที่สังเกตเห็นโดยง่าย
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเวรยามตลอด
24 ชั่ ว โมง บริ เ วณพื้ น ที่ ก องเก็ บ วั ส ดุ และส านั ก งาน
ก่อสร้างชั่วคราว
บริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักร ต้องมีการกั้นแบ่งเขตพื้นที่
ให้ชัดเจน รวมทั้งจัดวางอุปกรณเุครื่องมือต่างๆ อย่างเป็น
ระเบียบ
ติ ด ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละป้ า ยเตื อ นในบริ เ วณที่ อ าจเกิ ด
อันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง”“เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็น
ต้น และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นที่ก่อสร้าง
จั ด ให้ มี ร ะบบใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ง าน ( Work Permit)
สาหรับงานประเภทที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัย เช่น งานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี
เป็นต้น
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8.1.10 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการ
เชื่ อ มต่ อ ท่ อ ตามข้ อ ก าหนดการท างาน (Procedure)
แก่คนงานก่อนปฏิบัติงานจริง
8.1.11 การใช้พื้นที่สานักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บท่อ/วัสดุอุปกรณ์
ของโครงการฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ก่ อ นเข้ า ใช้ พื้ น ที่ และปฏิ บั ติ ต าม
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ที่ ก า ห น ด ร ว ม ทั้ ง จั ด เ ต รี ย ม ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างเพีย งพอ
และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
8.1.12 รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เก็บกองวัสดุ โดยจัดเก็บและ
กองวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเก็บกองเศษวัสดุ
ต่างๆ เท่าที่จาเป็น
8.1.13 ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อมิ
ให้ก่อความเดือดร้อน ราคาญ และความไม่ปลอดภัย ต่อ
พื้นที่ใกล้เคียง
8.1.14 ควบคุมกากับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อ
ของโครงการ และหากพบปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้น
ให้เร่งประสานงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
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8.1.15 ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ให้อยู่ใน
สภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และหากพบว่ าอุปกรณ์
ชารุดให้ดาเนินการซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดี ก่อนนามาใช้
งาน
8.1.16 เมื่อมีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทางาน ต้อง
รายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบโดยทันที และจัดทารายงาน
บันทึกกรณีเกิดอุบัติเหตุที่อธิบายถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข
และผลเสียหายที่เกิดขึ้น
8.2 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานขุดเปิดพื้นที่ และ
การยกท่อลงร่องขุดและงานฝังกลบ
8.2.1 ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านขุ ด เปิ ด พื้ น ที่ ให้ มี ม าตรการ
ป้องกันดินถล่มที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เช่ น การติ ด ตั้ ง Sheet Pile หรื อ Trench
Block เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านดินถล่ม
8.2.2 ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง หรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่
อาจเกิดอันตรายจากการยกท่อลงร่องขุด
8.2.3 ในการก่อสร้างวางท่อแบบขุดเปิด ในช่วงที่แนวท่ออยู่ห่าง
จากแนวเสาไฟฟ้าน้อยกว่า 5 เมตร ต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
 ประสานเจ้าหน้าที่ข องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ขอหารื อ เกี่ ย วกั บ การวางท่ อ ก่ อ นการ
ดาเนินการฯ
 ติ ด ตั้ ง เสาค้ ายั น (Bracing) บริ เ วณที่ มี ก ารขุ ด เปิ ด ที่ มี
ตาแหน่งแนวท่ออยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าน้อยกว่า 5 เมตร
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.2.4

ก่อนนารถแบ็คโฮออกปฏิบัติงาน ต้องตรวจให้แน่ใจว่ารถ
แบ็คโฮอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและปลอดภัย

8.2.5

บริเวณปากหลุมบ่อรับ-บ่อส่ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
เพื่ อ ป้ อ งกั น การตกหลุ ม และจั ด ให้ มี แ สงสว่ า งและไฟ
กระพริบเตือนให้เพียงพอตลอดเวลา
กั้ น เขตพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ยสั ญ ญาณแสดง
บริเวณที่ทาการขุด และเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวง
ห้ามที่อาจเกิดอันตราย ขณะที่รถแบ็คโฮกาลังปฏิบัติงาน
ให้เห็นอย่างชัดเจน
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานเชื่อมท่อฯ
ตรวจสอบสภาพเครื่องเชื่อมท่อก๊าซให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อน
นามาใช้งาน หากพบว่าชารุดให้รีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ดีก่อนใช้งาน
ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลสาหรับงานเชื่อม เช่น หน้ากากเชื่อม
และแว่นตาลดแสง เป็นต้น อย่างเคร่งครัด
กั้ น เขตบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ มี ก ารเชื่ อ มท่ อ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ ง
เครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย
เศษโลหะหรือประกายไฟจะต้องจากัดให้อยู่เฉพาะบริเวณ
พื้นที่ทางานเชื่อมท่อ และต้องระวังไม่ให้เศษโลหะหรือ
ประกายไฟไปสัมผัสกับวัสดุติดไฟ

8.2.6

8.3
8.3.1
8.3.2

8.3.3
8.3.4
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จัดให้มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานในบริเวณที่ทาการเชื่อมท่อ
ตลอดเวลา
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบช่ ว งงานตรวจสอบ
รอยเชื่อม
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยวิธีทดสอบ
ที่ไม่ทาลายสภาพ (Non Destructive Testing; NDT)
กั้นบริเวณพื้นที่ที่ดาเนินการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี
และติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิด
อันตราย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทางาน
(Work Permit)
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสีเอ็กซเรย์จะต้อง
ตรวจสอบและติ ด Film Badge หรื อ แผ่ น วั ด รั ง สี ช นิ ด
Optically Stimulated Luminescence (OSL) ก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน
พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ ต้อง
จัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบช่ ว งงานต่ อ เชื่ อ ม
ท่อส่งก๊าซฯ เดิม
ประสานงานเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารระบบท่ อ เขต 3
(ปท.3) ของ ปตท. เพื่ อ แจ้ ง ก าหนดการและชี้ แ จง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ งานต่ อ เชื่ อ ม และงานด้ า นความ
ปลอดภัยต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.5.2

8.5.3
8.5.4

8.5.5

8.5.6
8.5.7
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ก่ อ นท าการเชื่ อ มต่ อ ผู้ รั บ เหมาจะต้ อ งจั ด ท า Tie-in
Procedure, Safety Procedure แ ล ะ Emergency
Response Procedure เสนอบริ ษั ท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบ
จัดเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบในการเชื่ อมต่อท่อส่งก๊าซฯ
ทัง้ ในส่วนของเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานก่ อ น
ดาเนินการเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในส่วนของ
เจ้ า ของโครงการและผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง เพื่ อ อธิ บ าย
ขั้ น ตอนการเชื่ อ มต่ อ ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ให้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
รับทราบก่อนดาเนินการ
เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการทาการอบรมกฎความปลอดภัย
ทั่วไป การขอใบอนุญาตทางาน และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน ให้กับผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่จะเข้า
มาทาการปฏิบัติงานเชื่อมท่อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การทางาน
ตรวจสอบรายละเอียดด้านความพร้อมของเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเจ้าของ
โครงการเป็นผู้ควบคุม
จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สาหรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาใน
การดาเนินงานต่อเชื่อม ได้แก่
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รถดั บ เพลิ ง ส ารองไว้ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการตลอด
ระยะเวลาในการด าเนิ น งานต่ อ เชื่ อ ม โดยการ
ประสานขอความร่ ว มมื อ และเตรี ย มความพร้ อ ม
ร่วมกั บหน่วยงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา
 ประสานขอความร่ ว มมื อ และเตรี ย มความพร้ อ ม
ร่วมกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงใน
การจัดเตรียมรถพยาบาล พยาบาล อย่างน้อย 1 คน
สารองไว้ในพื้นที่ดาเนินงานตลอดช่วงระยะเวลาที่มี
การเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซฯ
 เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ผงเคมี แ ห้ ง (Dry Chemical Fire
Extinguisher) จ านวน 2 ชุ ด ส ารองไว้ ใ นพื้ น ที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
 เครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซ (Gas Detector) จานวน
1 ชุด ในพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ
ติดตั้งป้ายเตือนและราวเหล็ก หรือแผงคอนกรี ต บริ เ วณ
โดยรอบที่ทางานต่อเชื่อมเพื่อป้องกันบุคคลภายนอก และ
ต้องประสานงานกั บ Gas Control ในเรื่องของความดัน
ของก๊าซฯ ในท่อขณะทาการต่อเชื่อม เพื่อให้ความดันอยู่
ในช่วงที่กาหนดและแจ้งเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของงาน
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.6
8.6.1

8.6.2
8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6
8.6.7
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใต้สายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง (บริเวณ KP 0+353 ถึง KP 0+413)
ท าการประสานงานกั บการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาคที่ รั บผิดชอบ
พื้นที่ตามแนวเส้นทางวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการก่อนเข้า
ดาเนินการก่อสร้างในพื้นที่
จัดอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทางาน ก่อน
เข้าปฏิบัติงาน
กั้นบริเวณเพื่อไม่ให้นาเครื่องจักรเข้าใกล้ฐานของเสาส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
จั ด ให้ มี สั ญ ลั ก ษณ์ ก าหนดระยะปลอดภั ย (Goal Post)
ในบริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้างโดยเฉพาะจุดตกท้องช้างของ
สายไฟ เพื่อใช้สังเกตการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรจะไม่สูง
กว่าระยะปลอดภัย
ต่อสายดินกับท่อที่วางเรียงอยู่ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดย
ขนาดพื้นที่หน้าตัดของปากคีบบริเวณที่จับ (Clamp) กับ
วัสดุดังกล่าวต้องมีพื้นที่สัมผัสที่มากพอที่สามารถถ่ ายเท
กระแสลงดินได้
จัดให้มี Watch Man ประจารถ Crane และ Back Hoe
ขณะทางาน
ห้ามกองดิน วัสดุต่างๆ ใกล้กับเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.7
8.7.1

8.7.2

8.7.3
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การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใกล้กับ
สาธารณูปโภคอื่นๆ
ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวข้องตามแนวระบบท่อของโครงการฯ เพื่อขอทราบ
ข้อมูลรายละเอีย ดระบบสาธารณูปโภค ตาแหน่ง ระดับ
ความลึ ก และแนวทางด้ า นความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานใกล้หรื ออาจกระทบกับระบบสาธารณูปโภคที่
พบในปัจจุบันก่อนเข้าดาเนินการ
ตรวจสอบระบบสาธารณู ปโภคในแนววางท่อ ตามแบบ
ก่อสร้างข้อมูลปัจจุบันที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าของระบบ
และในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ทราบต าแหน่ ง ระบบ
สาธารณู ป โภคที่ แ ท้ จ ริ ง พร้ อ มท าเครื่ อ งหมายหรื อ
สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงต าแหน่ ง สาธารณู ป โภคไว้ ใ นพื้ น ที่
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นจุดตรวจสอบและ
เพิ่มการระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุ มการทางานของบริ ษั ทรับ เหมา
ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ตลอดการก่อสร้างใกล้กับแนวท่อน้า
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แนวท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรม และ
ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อให้มีความระมัดระวังมากขึ้น
รวมทั้ง ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อ และ
หากพบปั ญ หาหรื อ ความเสี ย ห ายเกิ ดขึ้ น ให้ เ ร่ ง
ประสานงานแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.8
8.8.1

8.9
8.9.1
8.9.2

8.9.3

8.9.4
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ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากบุคคลที่ 3
ติดตั้งป้ายเตือนแสดงตาแหน่งแนววางท่อ และหมายเลข
โทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอดแนวท่อ โดยลักษณะ
และข้อความในป้ ายให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ย วข้ อ ง
กาหนดความเสียหายกับท่อ
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบช่ ว งการขนย้ า ยและ
การจัดเก็บท่อ
จั ด เก็ บ ท่ อ ในลั ก ษณะที่ มี ค วามปลอดภั ย และมี การดูแล
อย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายกับท่อ
ทาการปรับระดับพื้นที่ก่อนที่จะนาท่อลงวาง พร้อมจัดหา
วัสดุสาหรับป้องกันการพังทลายของกองท่อในแนวท่อที่
วางเป็นฐาน เพือ่ ให้การสัมผัสระหว่างท่อและวัสดุรองรับมี
ความมั่นคง
ควบคุมผู้รับเหมาให้เรียงท่อส่งก๊าซฯ อยู่ภายในพื้นที่ที่ได้
กันไว้เพื่อเป็นเขตก่อสร้างเท่านั้น ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีกิจกรรม
ก่อสร้างในเขตทางถนนจะอยู่ในพื้นที่ว่างในเขตทาง และ
การติดตั้งเครื่องหมายจราจรในช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้างจะ
ใช้พื้นที่ผิวจราจรบริเวณไหล่ทางถนนเท่านั้น เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจร
จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของรถแบ็คโฮ และอุปกรณ์ใน
การยกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนเริ่มงาน

หน้า 28

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8.9.5
8.10
8.10.1

8.10.2
8.10.3
8.10.4
8.10.5
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง หรือคนอยู่ในระยะที่อาจเกิด
อันตรายจากการยกท่อ
การวางท่อบนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
ก าหนดให้ บ ริ ษั ท ผู้ รั บ เหมาที่ จ ะเข้ า มาท างานต้ อ ง
ตรวจสอบแนวท่อระบบสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่ เพื่อวาง
แผนการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดอันตรายจากการวางท่อของ
โครงการ
ผูก มัดท่อและอุปกรณ์ให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
กาหนดให้มีการป้องกันท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ และท่อ
ของระบบสาธารณูปโภคข้างเคียงที่วางอยู่บนโครงสร้างชั้น
วางท่อ (Pipe Rack) ในระหว่างการก่อสร้าง
กาหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดเตรียมหน้างานสาหรับงาน
เชื่ อ มท่ อ โดยมี ผ้ า กั น ไฟล้ อ มรอบเพื่ อ ป้ อ งกั น สะเก็ ด ไฟ
กระเด็นจากงานเชื่อม
ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลสาหรับงานเชื่อม เช่น หน้ากากเชื่อม แว่นตาลด
แสง หรือหน้ากากลดแสง ถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้ม
ส้ น และแผ่ น ปิ ด หน้ า อกกั น ประกายไฟ เป็ น ต้ น และ
จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับเหตุฉุกเฉิน

หน้า 29

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
8. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พบว่า กลุ่มที่ทาการสารวจส่วนใหญ่ไม่วิตกกังวล
ต่อการดาเนินงานของโครงการ ส่วนที่วิตกกังวล
จะกังวลในเรื่องของปัญหาการคมนาคมในระยะ
ก่อสร้าง
ดังนั้น เพื่อลดความวิต กกั งวลจากการพัฒนา
โครงการจึงต้องมีการจัดให้มีแผนปฏิบัติการด้าน
เศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่ อ เป็ น เครื่องมือในการประชาสั มพั นธ์ข่ าวสาร
ข้อมูลเกี่ ยวกั บโครงการ นาไปสู่การสร้ างความรู้
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

8.10.6 โครงการต้องจัดส่งเจ้าหน้ าที่ มาดูแลกากั บการท างานของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างวางท่อบน
โครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
8.10.7 ในกรณีที่การวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วส่งผลกระทบให้ท่อของ
ระบบสาธารณู ป โภคต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งได้ รั บ ความ
เสี ย หาย โครงการต้ อ งก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ รั บ เหมารี บ
ดาเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที
9.1
มีการพิจารณาจ้างคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตาแหน่งงานเข้ามาปฏิบัติงานเป็นลาดับแรก
9.2
จัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ
ชี้ แ จงท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แผนงานก่ อ สร้ า ง วิ ธี ก าร
ก่อสร้าง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ รวมทั้ง
การประสานงานขอความร่วมมือในระยะก่อสร้าง และการ
รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อสงสัย ก่อนการดาเนินกิจกรรม
ก่ อสร้างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในโครงการและคลายความวิตกกังวล
จั ด ให้ มี ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมของ
9.3
โครงการฯ และช่องทางในการติดต่อกับโครงการฯ โดยมี
รายละเอี ย ดเกุ่ยวกั บ การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และเบอร์
โทรศั พ ท์ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ติ ด ต่ อ กรณี มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ
ต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สามารถมองเห็ น ได้ชั ด เจน
และเข้าใจได้ง่าย

9.1 บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน
และชุมชนใกล้เคียง
ดัชนี :
- บันทึกสถิติข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากชุมชน
บันทึกการเข้าพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน และรายงาน
การแก้ไขปัญหา
สถานที่ :
สถานประกอบการ ประชาชนและผู้นาชุมชน ที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ในระยะ 500
เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ที่อยู่ใกล้เคียง
ความถี่ :
ตลอดระยะก่อสร้างโดยต้องมีการสรุปและรายงานผล
ทุก 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 30

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9.4

9.5

9.6
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จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนิ น การ มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลก ระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับฟังความ
คิดเห็น หากมีข้อร้องเรียนต้องดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว
จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
โครงการฯ ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ งต่อไปนี้ เช่น การ
จั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ใ นรู ป ของแผ่ น พั บ ใบปลิ ว หรื อ
รูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้ความรู้
แก่ หน่วยงาน สถานประกอบการ ผู้นาชุมชน ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ ค วาม
เข้าใจและคลายความวิตกกังวล
จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนปัญหา ความเสียหาย และ
ความเดือดร้อนราคาญที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
ของโครงการฯ ที่ มี ร ะยะเวลาในการแก้ไ ขอย่า งชัดเจน
พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ย วกั บสาเหตุของข้อร้องเรีย น และการ
แก้ไขปัญหา โดยต้องทาการสรุปผลการดาเนินการแก้ไข
เรื่องข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน ทั้งนี้ หากพบข้อร้องเรียน
ความเดือดร้อนมีสาเหตุอันเนื่องมาจากโครงการฯ ให้

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9.2 สารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความ
คิดเห็น
ดัชนี :
- ส ารวจข้ อ มู ล สภาพเศรษฐกิ จ -สั ง คม และความ
คิ ด เห็ น เช่ น ผลกระทบที่ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น
โครงการฯ สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหา
และความต้องการ
สารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการฯ
สถานที่ :
สถานประกอบการ ประชาชนและผู้นาชุมชน ที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ในระยะ 500
เมตรจากแนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย ง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความถี่ :
อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่มีการก่อสร้างผ่านพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

หน้า 31

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

9.7

9.8
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดาเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็วที่สุด พร้อม
บันทึกข้อร้องเรียน สาเหตุของปัญหา และรายละเอียดการ
แก้ไขปัญหาตามแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และแจ้งผลการ
แก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น แจ้งโดยตรงกับผู้ร้องเรียน ติดประกาศที่
หน่ ว ยงานปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
โครงการ ทาหนังสือแจ้ งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แจ้งผ่านการประชุมหมู่บ้าน หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็นต้น
จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ก ารดาเนินกิจกรรมโครงการ
และช่องทางติดต่อกับโครงการ เช่น ตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน
ในที่ทาการชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับเรื่องร้องเรียน และเบอร์โทรศัพท์ที่สาคัญสาหรับติดต่อ
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
เข้าพบผู้นาชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
สถานี ต ารวจ ก่ อ นการด าเนิ น การก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่
รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อน
การก่ อสร้าง เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ย วกับแผนการ
ก่ อ สร้ า ง วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งที่ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน
ตัวอย่างเช่น การขุดเปิดหน้าดิน เพื่อสร้างบ่อรับ -บ่อส่ง
เสียงจากการทางานของเครื่องจักร ระยะเวลาการก่อสร้าง

หน้า 32

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

9.9

9.10
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่ อ หารื อ ถึ ง แนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบและ
ประสานความร่วมมือในระยะก่อสร้าง โดยเฉพาะเรื่องการ
ลดผลกระทบจากการกีดขวางทางเข้า-ออกถนนย่อย
ประชาสัมพันธ์แนะนาแผนการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ ให้กับ
ชุมชนตามแนวท่อพาดผ่านในแต่ ละช่วง เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจของชุมชนและรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ก่อนที่จะ
เริ่มก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน เนื้อหาการประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย แผนที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แผนการก่อสร้าง
วิธีก ารก่ อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับผิดชอบกรณี
น าเสนอข้ อ ร้ อ งเรี ย น กรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ เป็ น ต้ น ด้ ว ย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- การจัดนิทรรศการ
- แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
- การแจกใบปลิว / แผ่นพับ
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ สั ญ จรผ่ า นบริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โครงการ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนก่อสร้าง
โดยจัดทาเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งบริเวณช่วงถนนที่
แนวท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ วางผ่ า น เพื่ อ ให้ ผู้ สั ญ จรใช้ ค วาม
ระมัดระวังเมื่อสัญจรผ่าน หรือเลือกใช้เส้นทางอื่น

หน้า 33

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9.11

9.12

9.13
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประสานงานกั บผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ รวมถึงจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน
จากชุ ม ชน เพื่ อ ติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง และรั บ เรื่อ งร้ องเรีย น
ความเสีย หาย และความเดือดร้อนราคาญที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนิ น โครงการ ตลอดจนรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ข้ อ เสนอแนะ และข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ า งๆ โดยด าเนิ น การ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่ องมาจากกิจกรรม
ของโครงการฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุ มการทางานของบริ ษั ทรับ เหมา
อย่างใกล้ชิด ตลอดการ ก่อสร้าง เพือ่ ให้มีความระมัดระวัง
มากขึ้น รวมทั้งการติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
วางท่ อ ของโครงการฯ และหากพบปั ญ หาหรื อ ความ
เสีย หายเกิ ดขึ้ นให้เร่งประสานงานและดาเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยเร็ว

หน้า 34

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
9. เศรษฐกิจ-สังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ)

10. สาธารณสุขและสุขภาพ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9.14

กรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง
ในขณะที่มีกิจกรรม ก่อสร้างต้องดาเนินการเข้าช่วยเหลือ
เยียวยา และแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้ง
รายงานสาเหตุแห่งความเสียหาย ผลของความเสียหาย
และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาซ้า
9.15 ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และมิ
ให้ก่อความเดือดร้อนราคาญ เพื่อความปลอดภัยต่อชุมชน
ที่อยู่ใกล้เคียง
9.16 จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ติ ด ตามตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ลความ
เรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการก่อสร้าง
9.17 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานใน
พื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมตาม
เทศกาลประเพณีวันสาคัญของชุมชน สนับสนุนการศึกษา
ด้านเศรษฐกิจและ อาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพ
ชีวิต และสาธารณประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น
ในระยะก่ อ สร้ า งอาจเกิ ด ผลกระทบต่ อ คนงาน 10.1 มาตรการทั่วไป
ก่อสร้าง พนักงานของโครงการและประชาชนที่ 10.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ แต่จากผลการประเมินผล
ในพื้นที่ จัดอบรมและให้ความรู้ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็น
กระทบด้านสุขภาพ พบว่า ระดับผลกระทบส่วน
สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การสาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การแพร่ ก ระจายของ
ใหญ่จ ะอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งผลกระทบต่ อ
โรคติดต่อที่สาคัญแก่คนงานและประชาชนโดยรอบพื้นที่
สุขภาพกายและสุขภาพใจ
โครงการ
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

หน้า 35

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
10. สาธารณสุขและสุขภาพ
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10.1.2 จัดทาบัญชีรายชื่อคนงานก่ อสร้าง แจ้งจานวน และโรค
ประจาตัวของคนงานก่อสร้างแก่สถานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบก่อนเข้าปฏิบัติงาน
10.1.3 จัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการที่เหมาะสม
10.1.4 จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และ
พื้นที่สานักงานชั่วคราว รวมทั้งจัดให้มียานพาหนะพร้อม
สาหรับการนาผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล
ใกล้เคียงทันที
10.1.5 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อตามฤดูกาลกับคนงาน
อย่างสม่าเสมอ และดูแลสภาพแวดล้อมและรักษาความ
สะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
สัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
10.1.6 ก ากั บ ให้ ผู้ รั บ เหมาปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผล
การตรวจวัดแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 และ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนด
แบบสมุดสุขภาพประจาตัวของลูกจ้างที่ทางานเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่
พบความผิ ด ปกติ ห รื อ การเจ็ บ ป่ ว ย การให้ ก ารรั ก ษา
พยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551

หน้า 36

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
10. สาธารณสุขและสุขภาพ
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10.2 การป้องกันและควบคุมโรคระบาด เช่น โรคโควิด 19
10.2.1 ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีเกิด
โรคระบาดเฉพาะพื้นที่
10.2.2 การควบคุมการเดินทางของคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่ โดย
ผู้รับเหมาต้องประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่
รับผิดชอบต้นทางและปลายทางก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 7 วัน
10.2.3 มีการตรวจสอบโควิด 19 ในคนงานและพนักงานก่อนเข้า
ปฏิบัติงานในพื้นที่
10.2.4 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
10.2.5 ขอความอนุ เ คราะห์ ห น่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ขในพื้นที่
หรือจัดหาสื่อความรู้ และข่าวสาร เพื่อให้ความรู้เกี่ย วกับ
โรคระบาด
10.2.6 ให้ ผู้ ค วบคุ ม งาน/หั ว หน้ า งาน จั ด ให้ มี Safety Talk กั บ
คนงานเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรคระบาดช่ ว งก่ อ นเข้ า
ปฏิบัติงานทุกวัน
10.2.7 จัดเตรีย มอุปกรณ์ป้องกั นการระบาดให้คนงานก่อสร้ า ง
อย่างเพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ เป็นต้น

หน้า 37

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะก่อสร้าง
10. สาธารณสุขและสุขภาพ
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10.2.8 จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้นเป็นระยะ หากพบผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงต่อการระบาดให้หยุดปฏิบัติงาน และพาไปพบ
แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่จ ากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้ นที่
ทันที
10.2.9 วางแผนการปฏิ บั ติ ง านและท าความเข้ า ใจกั บ คนงาน
ก่อสร้าง กรณียืนยันว่าพบผู้ป่วย เช่น การโยกย้ายคนงาน
ที่ ไ ม่ ป่ ว ย การจ ากั ด การเดิ น ทางเข้ า ออก การปิ ด พื้ น ที่
บ้านพักคนงาน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการควบคุมโรคระบาด
และประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

หน้า 38

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะดาเนินการ
1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในระยะดาเนินการจะมีการส่งก๊าซฯ ผ่านระบบ 1.1 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ 1.1.1 ก าหนดนโยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
ปลอดภัย ได้ แต่ทาง ปตท. จะมีก ารตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม และขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ
สภาพแนวท่อส่งก๊าซฯ และระบบความปลอดภัย
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น ข้อกาหนดการ
อยู่เป็นประจาตามมาตรฐานที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้
ทางานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การตรวจสอบความปลอดภัย
การดาเนินโครงการฯ มีความปลอดภัยสูงสุด แต่
ในสถานที่ ท างาน การใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายให้
กรณีเกิดการรั่วไหล อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นต้น
ของพนักงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง แต่
1.1.2 จัดให้มีก ารอบรม / ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและ
โอกาสเกิ ดเหตุก ารณ์ดังกล่าวจะอยู่ในระดั บ ต่ า
ความปลอดภัย อย่า งเหมาะสมแก่ พ นักงานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ดังนั้น จึงต้องจัดทาแผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนา
เช่น กฎระเบียบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานอย่าง
มั ย และความปลอดภั ย เพื่ อ น าไปปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
ปลอดภั ย การใช้ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว น
เคร่งครัด เพื่อลดโอกาสในการเกิ ดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น
บุคคล วิธีก ารปฏิบัติก รณีฉุก เฉิน และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เป็นต้น
1.2 การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลและ
การลุกไหม้
1.2.1 ตรวจสอบและบารุงรักษาระบบท่อ โดยมีการเฝ้าระวังและ
บารุงรักษาระบบท่อตามมาตรฐานกาหนด
1.2.2 การส ารวจพื้ น ที่ ว างท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ (Pipeline
Patrolling) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็น
ประจา 4 ครั้งต่อปี
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดัชนี :
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของระบบท่อ และ
เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น รวมทั้งการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ของโครงการ
- สถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน
- สุขภาพของพนักงาน ที่ดูแลพื้นที่โครงการ
สถานที่ :
พื้นที่ดาเนินการระบบขนส่งก๊า ซธรรมชาติ ท างท่ อ
ของโครงการ
ความถี่ :
- จัดทารายงานสรุปการการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วของ
ระบบท่อ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุ
วิธีการแก้ไข ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งผลการซ้อมแผน
ฉุกเฉินของโครงการปีละ 1 ครั้ง
- จัดทารายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บใน
ระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง

หน้า 39

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะดาเนินการ
1. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2.3 การสารวจป้ายเตือน (Pipeline Markers) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ASME B31.8 ดาเนินการพร้อมกับ Pipeline
Patrolling ด้วยการเดินเท้าและทางรถยนต์ โดยตรวจสอบ
ว่ามีการเคลื่อนย้ายป้ายเตือนหรือมีการหัก/ชารุดหรือไม่
ข้อความบนป้ายเตือนลบเลือนหรือไม่ เป็นต้น เป็นประจา
4 ครั้งต่อปี
1.2.4 การส ารวจการรั่ ว ของท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ (Pipeline
Leakage Surveys) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8
เป็นประจา 1 ครั้งต่อปี
1.2.5 การสั ง เกตการทรุ ด ตั ว ของท่ อ ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
(Pipeline Settlement and Soil Erosion) เป็นประจา
1 ครั้งต่อปี
1.2.6 การตรวจสอบระบบจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น การ
ผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipe to Soil Potential
Survey) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169 โดยทา
การตรวจวั ด ระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ า ของระบบป้ อ งกั น การ
ผุกร่อนของท่อส่งก๊าซที่จุด Test Post เป็นประจา 2 ครั้งต่อปี
1.2.7 การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุของท่อ
ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ใ ต้ ดิ น (Close Interval Pipe to Soil
Potential Survey) ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน NACE SP
0169 เป็นประจา 10 ปีต่อครั้ง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(ภายหลังจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ ปตท. จะอยู่
ภายใต้การรับผิดชอบของบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน))

หน้า 40

แบบ สผ.๑

แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด (ต่อ)
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ
ระยะดาเนินการ
1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.2.8 การตรวจสอบการชารุดของวัสดุเคลือบท่อ ด้วยวิธี DCVG
หรื อ ACVG เพื่ อ หาต าแหน่ ง ที่ วั ส ดุ เ คลื อ บท่ อ ช ารุ ด และ
ประมาณการขนาดของแผล โดยประเมินตาม NACE SP
0502 เป็นประจา 10 ปีต่อครั้ง
1.2.9 ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอ
นามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม และขั้ น ตอนคู่ มื อ การปฏิ บั ติ
กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเขต
ระบบท่อ
1.2.10 ดูแลรักษาป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงตาแหน่งแนวท่อ ให้
เห็นข้อความและหมายเลข โทรศัพท์แจ้งเหตุอย่างชัดเจน
ทั้ ง นี้ หากพบการช ารุ ด หรื อ สู ญ หายให้ เ ร่ ง ด าเนิ น การ
ซ่อมแซมหรือนาป้ายมาเพิ่มเติมแทนป้ายที่สูญหายทันที
1.2.11 ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่ระบบท่อพาด
ผ่าน และหน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบสาธารณู ปโภค
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งแนววางท่ อ ฯ ของโครงการฯ ให้ แ จ้ ง
กิ จ กรรมใดๆ ที่จ ะดาเนินการในขอบเขตระบบล่ว งหน้ า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
1.2.12 ก าหนดให้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด ที่ ใ ช้ ภ ายใน
บริเวณพื้นที่กระบวนการดาเนินงานของสถานีควบคุมเป็น
ประเภทอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion Proof)
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1.2.13 จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบ
น้าดับเพลิง และอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย บริเวณสถานี
ควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของประเทศไทยหรื อ
สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NFPA)
1.2.14 จัดให้มีระบบการขออนุญาตทางาน (Work Permit) ใน
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
1.3 การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติกรณีเกิดการรั่วไหล
1.3.1 จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน เพื่อ
ควบคุมสถานการณ์ในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่ วไหล
ของระบบท่อ
1.3.2 จัดทาเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงาน
ในกรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ฉุ ก เฉิ น เช่ น สถานี ต ารวจ หน่ ว ย
บรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาล เป็นต้น
1.3.3 ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่ วไหลของระบบท่อและ
เกิ ด การลุ ก ไหม้ ใ นพื้ น ที่ ร ะบบท่ อ ฯ โดยมี ค วามถี่ ใ นการ
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
1.3.4 จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมินประสิทธิภาพ
ของแผนระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ของโครงการฯ เป็ น ระยะๆ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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PKS/ENV/P05624/รายงานฉบับสมบูรณ์/GT63066_แบบ สผ.1 Rev.00

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.3.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
เพื่อทาหน้าที่ควบคุมดูแลในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซฯ
1.3.6 จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเสียหายจากการดาเนินโครงการฯ
1.4 การด าเนิ น งานด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภัย
สาหรับพนักงานปฏิบัติงาน
1.4.1 ควบคุมให้มีก ารใช้อุปกรณ์ป้องกั นอันตรายส่วนบุ ค คลที่
เหมาะสมในแต่ละประเภทของงาน และควบคุมให้มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกั นอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมในแต่ล ะ
ประเภทของงาน
1.4.2 ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ก่อน
นามาใช้ปฏิบัติงาน
1.4.3 จั ด ให้ มี ร ะบบดู แ ล รั ก ษา เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ จ ะ
นามาใช้ปฏิบัติงานเป็นประจา
1.4.4 ตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการเป็นประจาปีละ 1 ครั้ง
1.4.5 ขณะที่ดาเนินการซ่อมแซมท่อก๊าซฯ ที่รั่วต้องปฏิบัติดังนี้

จั ดให้ มี ระบบขออนุ ญ าตเข้ า ท างานบริ เ วณที่ ท าการ
เชื่ อ มต่ อ ท่ อ และการตรวจสอบรอยเชื่ อ มด้ ว ยการ
เอ็กซเรย์
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ควบคุ ม ดู แ ลให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครอง
ความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล เช่ น ถุ ง มื อ หมวกนิ ร ภั ย
รองเท้านิรภัย เป็นต้น
กั้ น เขตพื้ น ที่ ที่ ท าการเชื่ อ มท่ อ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ ง
เครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย
กั้นบริเวณพื้นที่ที่ทาการตรวจสอบรอยเชื่อม พร้อมทั้ง
ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ย วข้องเข้ามาในพื้นที่ดัง กล่าว
โดยเด็ดขาด
พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอกซเรย์
ต้ อ งจั ด ให้ มี ป้ า ยรั ง สี แ สดงไว้ โ ดยมี ข้ อ ความและ
สัญลักษณ์ในป้าย ดังนี้

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอกซเรย์
ต้องตรวจสอบและติด Film Badge หรือ แผ่นวัดรังสี
ชนิ ด Optically Stimulated Luminescence (OSL)
หรือ TLD Card ก่อนดาเนินการเข้าปฏิบัติงาน
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1.5 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่สามและการก่อ
วินาศกรรม
1.5.1 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน สถาน
ประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงระบบท่อช่วยสอดส่องดูแลมิให้
ผู้ใดมาทากิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบ
ท่อของโครงการฯ
1.5.2 หากหน่วยงานใดจะดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือ
กระทาการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตระบบ
ท่อ ต้องแจ้งให้โครงการฯ ทราบล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประสานงานตลอดระยะเวลาดาเนินการ
1.5.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายเตือนตาแหน่งท่อส่งก๊าซฯ
หรือสัญลักษณ์ให้สามารถมองเห็นข้อความและหมายเลข
โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
1.5.4 ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซฯ
อย่างสม่าเสมอเป็นประจาตามมาตรฐาน ASME B31.8
2. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และ จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 2.1 จั ด ให้ มี ร ะบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นความเสี ย หายและความ
การมีส่วนร่วมของ
เดือดร้อนราคาญที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ โดยมี
พบว่า ส่ วนใหญ่ไม่วิตกกั งวลต่อการดาเนิน งาน
ของโครงการ ส่วนที่วิตกกังวลจะกังวลในเรื่องของ
ประชาชน
ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ
การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติในระยะดาเนินการ
ระยะเวลาการดาเนินการแก้ไขในแต่ละขั้นตอน และการแจ้ง
กลับผู้ร้องที่ชัดเจน
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2.1 บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจาก
หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง
ดัชนี :
บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและ
ชุมชนใกล้เคียง
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ดังนั้น เพื่อลดความวิ ตกกั งวลจากการพั ฒ นา 2.2 เผยแพร่ และประชาสั มพั นธ์ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการด าเนิ นงาน
โครงการฯ ให้ กั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และชุ มชนในพื้ นที่
โครงการจึ ง ต้ อ งจั ด ให้ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
เศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใกล้เคียง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่ าน
เพื่ อ เป็ น เครื่ องมือในการประชาสั มพั นธ์ข่ าวสาร
ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ ยวกั บโครงการ นาไปสู่การสร้ างความรู้
เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้นาชุมชน เป็น
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อ ง
ต้น โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ
ต่อไป
และความปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความ
เชื่อมั่นต่อการดาเนินโครงการฯ
2.3 สร้างความสัมพันธ์ที่ ดีต่อชุมชน โดยเข้าร่วมดาเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การร่วม
กิ จ กรรมตามเทศกาล ประเพณี วั น ส าคั ญ ของชุ ม ชนการ
สนับสนุนด้านการกีฬา ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น
2.4 จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจ
เกิ ดขึ้ นต่ อชี วิ ตและทรั พย์ สิ นอั นเนื่ องมาจากกิ จกรรมของ
โครงการฯ ที่เกิดขึ้นตลอดอายุการดาเนินการของโครงการฯ
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถานที่ :
พื้นที่ดาเนินการระบบขนส่งก๊า ซธรรมชาติ ท างท่ อ
ของโครงการ หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง
ความถี่ :
บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและ
ชุมชนใกล้เคียง ให้มีการสรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการทุก 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ :
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด
(ภายหลังจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ ปตท. จะอยู่
ภายใต้การรับผิดชอบของบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน))
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

(รายงานฉบับภาคผนวก)
สารบัญ
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1ก หนังสือขออนุญาตวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ภาคผนวก 1ข หนังสืออนุญาตในการระบายน้้าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิต
(Hydrostatic Test) ลงสู่คลองมาบใหญ่จากเทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนา
ภาคผนวก 1ค หนังสือรับรองความเพียงพอในการส่งจ่ายน้้าจากการประปาส่วนภูมิภาค
ภาคผนวก 1ง หนังสือรับรองความสามารถในการจัดการมูลฝอยจากเทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนา
ภาคผนวก 2ก
ภาคผนวก 2ข
ภาคผนวก 2ค
ภาคผนวก 2ง
ภาคผนวก 2จ

Alignment Sheet แนวท่อของโครงการฯ
รายการค้านวณการออกแบบท่อเพื่อรองรับน้้าหนักแรงกดทับ
SDS ของโซเดียมเบนโทไนท์
รายการค้านวณความแข็งแรงของโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe Support)
หนังสือรับรองการประกันภัย

ภาคผนวก 3ก
ภาคผนวก 3ข
ภาคผนวก 3ค
ภาคผนวก 3ง
ภาคผนวก 3จ
ภาคผนวก 3ฉ

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางการเกิดในประเทศไทย (ปี พ.ศ.2558-2564)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ผลการตรวจวัดระดับเสียง
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน
ข้อมูล ผลการส้ ารวจทรั พยากรป่า ไม้แ ละสั ตว์ป่ า ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โค
เจนเนอเรชั่น จ้ากัด, พฤษภาคม 2564
ภาคผนวก 3ช บัญชีรายชื่อพรรณไม้และบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าที่ส้ารวจพบในพื้นที่ศึกษารัศมี 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ
1. บัญชีรายชื่อพรรณไม้
2. บัญชีรายชื่อสัตว์ป่า
PKS/ENV/P05642/รายงานฉบับสมบูรณ์/RT64348_สารบัญ ภาคผนวก Rev.00

หน้า ก-ภ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ภาคผนวก (ต่อ)
ภาคผนวก 3ซ ผลการส้ารวจทรัพยากรชีวภาพทางน้้า
ภาคผนวก 3ฌ แบบสอบถามในการส้ารวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม
1. แบบสอบถามหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว
2. แบบสอบถามสถานประกอบการ
3. แบบสอบถามผู้น้าชุมชน
4. แบบสอบถามครัวเรือน
ภาคผนวก 3ญ ผลการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
ภาคผนวก 3ฎ แบบสอบถามข้อมูลสาธารณสุข
ภาคผนวก 3ฏ เอกสารประกอบการเข้าพบหารือฯ
ภาคผนวก 3ฐ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 3ฑ สื่อที่ใช้ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 3ฒ หนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 3ณ ป้ายประกาศเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 3ด แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 3ต ป้ายประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 3ถ หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 3ท ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 3ธ หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 3น หนังสือค้าสั่งไห้ด้าเนินการจัดประชุมจากเทศบาลต้าบลมาบข่าพัฒนา
ภาคผนวก 3บ รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 3ป สื่อที่ใช้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 3ผ หนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 3ฝ ป้ายประกาศเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 3พ แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 3ฟ สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 3ภ หนังสือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 3ม ผลวิเคราะห์แบบสอบถามภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จากัด

ภาคผนวก (ต่อ)
ภาคผนวก 4ก แปลงรหัสประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินเป็นประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินของ USGS
ภาคผนวก 4ข ข้อมูลน้าเข้าส้าหรับการค้านวณค่า Surface Roughness Length, Bowen Ratio และ
ค่า Albedo โดยใช้โปรแกรม AERSURFACE
ภาคผนวก 4ค สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ถึงธันวาคม พศ.2563
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หน้า ค-ภ

ภำคผนวก

ภำคผนวก 1ก
สำเนำหนังสือขออนุญำตหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง

ภำคผนวก 1ข
หนังสืออนุญำตระบำยนำทิงจำกกำรทดสอบท่อ
ด้วยวิธที ำงชลสถิต (Hydrostatic Test)
ลงสู่คลองมำบใหญ่
จำกเทศบำลตำบลมำบข่ำพัฒนำ

ภำคผนวก 1ค
หนังสือรับรองควำมเพียงพอในกำรส่งจ่ำยนำ
จำกกำรประปำส่วนภูมิภำคฯ

ภำคผนวก 1ง
หนังสือรับรองควำมสำมำรถในกำรจัดกำรมูลฝอย
จำกเทศบำลตำบลมำบข่ำพัฒนำ

ภำคผนวก 2ก
Alignment Sheet แนวท่อของโครงกำรฯ

∆

∆

∆

∆

∆

START OF PROPOSED 8" GAS PIPELINE
KP. 0+000
N : 1,414,717.19 E : 739,145.45

∆
∆

∆

∆

REVIEW STAMP
PROJECT NO.: 2006.10
E : Work may proceed.

PTT Public Company Limited

F : Work may proceed. Submit Final
Document / Drawing.
G : Revise and Resubmit. Work may proceed
subject to incorporation of changes indicated.
H : Revise and Resubmit. Work may not proceed.
I : Review not required. Work may proceed.

ELECTRICITY GENERATING
PUBLIC COMPANY LIMITED

Acceptance in any of these categories Shall in no way
relieve the Contractor / Supplier of its responsibility for
the due and proper performance of the Work in
accordance with the Contract / Purchase Order.
EGCO Project Team
Name :
Sign:
Date:

UNITY ENGINEERING AND
CONSULTANCY SERVICES CO., LTD.

∆
ป้ายแน

วท่อก๊

าซ

END OF PROPOSED 8" GAS PIPELINE
KP. 1+361.607
N : 1,415,212.85 E : 738,718.50

∆
∆
BM-3-1

M/R STATION

∆

REVIEW STAMP
PROJECT NO.: 2006.10
E : Work may proceed.

PTT Public Company Limited

F : Work may proceed. Submit Final
Document / Drawing.
G : Revise and Resubmit. Work may proceed
subject to incorporation of changes indicated.
H : Revise and Resubmit. Work may not proceed.
I : Review not required. Work may proceed.

ELECTRICITY GENERATING
PUBLIC COMPANY LIMITED

Acceptance in any of these categories Shall in no way
relieve the Contractor / Supplier of its responsibility for
the due and proper performance of the Work in
accordance with the Contract / Purchase Order.
EGCO Project Team
Name :
Sign:
Date:

BM-3-2

UNITY ENGINEERING AND
CONSULTANCY SERVICES CO., LTD.

ภำคผนวก 2ข
รำยกำรคำนวณกำรออกแบบท่อ
เพื่อรองรับนำหนักแรงกดทับ

ภำคผนวก 2ค
SDS ของโซเดียมเบนโทไนท์

ภำคผนวก 2ง
รำยกำรคำนวณควำมแข็งแรงของโครงสร้ำงรองรับท่อ
(Pipe Support)

ภำคผนวก 2จ
หนังสือรับรองกำรประกันภัย

ภำคผนวก 3ก
เหตุกำรณ์แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลำงกำรเกิด
ในประเทศไทย (ปี พ.ศ.2558-2564)

ภำคผนวก 3ข
ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ

ภำคผนวก 3ค
ผลกำรตรวจวัดระดับเสียง

ภำคผนวก 3ง
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพนำผิวดิน

ภำคผนวก 3จ
ผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัติดิน

ภำคผนวก 3ฉ
ข้อมูลผลกำรสำรวจทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ
ในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงกำรโรงไฟฟ้ำเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยำย ครังที่ 1)
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด, พฤษภำคม 2564

ภำคผนวก 3ช
บัญชีรำยชื่อพรรณไม้และบัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำ
ที่สำรวจพบในพืนที่ศึกษำรัศมี 500 เมตร
จำกกึ่งกลำงแนวท่อส่งก๊ำซฯ ของโครงกำรฯ

1. บัญชีรายชื่อพรรณไม้

ภาคผนวก 1 (บัญชีรายชื่อพรรณไม)
รายชื่อพรรณไมที่สํารวจพบบริเวณพื้นที่แนวทอสงกาซฯ และพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากจุดกึ่งกลางแนวทอสงกาซฯ
วงศ ชื่อสามัญไทย

ลําดับที่

(ชื่อพฤกษศาสตร (Botanical name)

ชนิดพันธุพืชที่
ชนิดพันธุพืชที่
ถูกคุกคามของ
ถูกคุกคามระดับนานาชาติ
พื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร ไมหวงหามประเภท ก ไมหวงหามประเภท ข ไมเปนไมหวงหาม ประเทศไทย (ONEP)
(IUCN)

แนวสํารวจ/จุดสํารวจ

ลักษณะ
พรรณไม

พื้นที่แนวทอสงกาซฯ

ประเภทไมหวงหาม

ACANTHACEAE
1

ตอยติ่ง (Hygrophila erecta Hochr.)
AIZOACEAE

H

+

+

-

-

+

-

-

2

ขี้กวง (Glinus oppositifolius (L.) A.DC.)
AMARANTHACEAE

H

+

+

-

-

+

-

-

+

+

-

-

+

-

-

3

บานไมรูโรยปา (Gomphrena celosioides Mart.)

ExH

4

พันงูเขียว (Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl)

US

+

+

-

-

+

-

-

5

พันงูขาว (Achyranthes aspera Linn.)

H

+

+

-

-

+

-

-

6

ผักขม (Amaranthus viridisleiocarpa Gagnep.)

H

+

+

-

-

+

-

-

H

-

+

-

-

+

-

-

T

-

+

-

-

+

-

-

T

-

+

-

-

+

-

-

ExST

-

+

-

-

+

-

-

ExT

+

+

-

-

+

-

-

T
C
ST

-

+
+
+

-

-

+
+
+

-

-

H

-

+

-

-

+

-

-

H

-

+

-

-

+

-

-

C
ExS/ST

+
+

+
+

-

-

+
+

-

-

H
ExHC
H
ExH
ExH
H
C
H
H

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

ExST
ST

-

+
+

-

-

+
+

-

-

ExT
ExT

-

+
+

-

-

+
+

-

-

H

-

+

-

-

+

-

-

H

+
+

+
+

-

-

+
+

-

-

ExST

-

+

-

-

+

-

-

T
ExT

-

+
+

-

-

+
+

-

-

C
CrH
CrH
CrH
C

+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+
+

-

-

H

-

+

-

-

+

-

-

C
HC
HC

+
+
+

+
+
+

-

-

+
+
+

-

-

7
8
9
10
11

หงอนไกไทย (Celosia argentea L.)
ANACARDIACEAE
มะมวงหิมพานต (Anacardium occidentale L.)
มะมวง (Mangifera indica Linn.)
ANNONACEAE
นอยหนา (Annona reticulata L.)
อโศกอินเดีย (Polyalthia longifolia (Benth.) Hook. f. var. pandurata.)
APOCYNACEAE

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ตีนเปด (Alstonia scholaris (L.) R. Br.)
โมกเครือ (Aganosma marginata (Roxb.) G.Don)
โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.)
ARACEAE
บอน (Colocasia esculenta (L.) Schoot)
ผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites.)
ASCLEPIADACEAE
เถาประสงค (Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.)
รักดอก (Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T. Aiton)
ASTERACEAE
กะเม็ง (Eclipta prostrata L.)
กระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.)
ปนนกไส (Bidens pilosa var. radiata L. (Sch.- Bip.) J.A. Schmidt)
สาบเสือ (Chromolaena odoratum (L.) R.M.King & H.Rob.)
สาบหมา (Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob.)
หญาละออง (Vernonia cinerea (L.) Less.)
ขี้ไกยาน (Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob.)
ผักคราดหัวแหวน (Sphaeranthus africanus L.)
ตีนตุกแก (Tridax procumbens L.)
BIGNONIACEAE
ทองอุไร (Tecoma stans (L.) Kunth)
เพกา (Oroxylum indicum Vent.)
BOMBACACEAE
ทุเรียน (Durio zibethinus Merr.)
นุน (Ceiba pentandra (L.)Gaertn.)
BROMELIACEAE
สับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.)
CAPPARACEAE
ผักเสี้ยน (Cleome gynandra L.)
ผักเสี้ยนผี (Cleome viscosa L.)
CARICACEAE
มะละกอ (Carica papaya L.)
COMBRETACEAE
สะแกนา (Combretum quadrangulare Kurz)
หูกระจง (Terminate ivorensis A. Chev.)
CONVOLVULACEAE
จิงจอเหลือง (Merremia vitifolia (Burm.f.) Hallier f.)
ผักบุง (Ipomoea aquatica Forssk.)
ขยุมตีนหมา (Ipomoea pes-tigridis L.)
ใบตางเหรียญ (Evolvulus nummularius (L.) L.)
สะอึก (Ipomoea maxima Don)
COSTACEAE
เอื้องหมายนา (Costus speciosus (Koen.) Sm.)
CUCURBITACEAE
ขี้กาลาย (Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey)
มะระขี้นก (Momordica charantia L.)
ตําลึง (Coccinia grandis Voigt)
CYPERACEAE

47

กกสามเหลี่ยมเล็ก (Cyperus pilosus)

H

+

+

-

-

+

-

-

48

H

+

+

-

-

+

-

-

49

กกทราย (Cyperus stoloniferus Retz.)
กกขนาก (Scleria corymbosa Roxb.)

H

+

+

-

-

+

-

-

50

แหวหมู (Cyperus rotundus L.)

H

+

+

-

-

+

-

-

H

+

+

-

-

+

-

-

T

-

+

-

-

+

-

VU

HC
HC

-

+
+

-

-

+
+

-

-

51
52
53
54

หนวดปลาดุก (Fimbristylis aphylla Steud.)
DIPTEROCARPACEAE
ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.)
DIOSCOREACEAE
มันนกใบใหญ (Dioscorea inopinata Pranin & Burkill)
มันนกใบเล็ก (Dioscorea pseudo-tomentosa)

หน ้า 1/3

วงศ ชื่อสามัญไทย

ลําดับที่

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

(ชื่อพฤกษศาสตร (Botanical name)
EBENACEAE
มะเกลือ (Diospyros mollis Griff.)
EUPHORBIACEAE
กางปลา (Breynia retusa (Dennst.) Alston)
ขันทองพยาบาท (Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.)
ตําแยแมว (Acalypha indica L.)
น้ํานมราชสีห (Euphorbia thymifolia L.)
เมาไขปลา (Antidesma ghaesembilla Gaertn.)
มะยม (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)
มะกาเครือ (Bridelia stipularis (L.) Blume)
หญายาง (Euphorbia heterophylla L.)
ยางพารา (Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Muell. Arg.)
มันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz)
ลูกใตใบ (Phyllanthus amarus Schum. & Thonn.)
GUTTIFERAE
มังคุด (Garcinia mangostana L.)

ชนิดพันธุพืชที่
ชนิดพันธุพืชที่
ถูกคุกคามของ
ถูกคุกคามระดับนานาชาติ
พื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร ไมหวงหามประเภท ก ไมหวงหามประเภท ข ไมเปนไมหวงหาม ประเทศไทย (ONEP)
(IUCN)

แนวสํารวจ/จุดสํารวจ

ประเภทไมหวงหาม

ลักษณะ
พรรณไม

พื้นที่แนวทอสงกาซฯ

T

-

+

-

-

+

-

-

S
T
H
H
S/ST
ExST
ScanS
ExH
T
ExS/ST
H

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

ExT

-

+

-

-

+

-

-

T

-

+

-

-

+

-

-

68

IRVINGIACEAE
กระบก (Irvingia oliveri Pierre)
LABIACEAE

69

ตีนนก (Vitex pinnata L.)

+

-

-

+

-

-

แมงลักคา (Hyptis suaveolens (L.) Poit)

T
H

-

70

-

+

-

-

+

-

-

สัก (Tectona grandis Linn. f.)

T

-

+

-

-

+

-

-

T

-

+

-

-

+

-

-

ST/T
T
T
ExT
C
ExT

+
+
-

+
+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+
+
+

-

-

71

LAURACEAE
72
73
74
75
76
77
78

หมีเหม็น (Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Robinson)
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ขี้เหล็ก (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby)
ราชพฤกษ (Cassia fistula Linn.)
อะราง (Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz)
มะขาม (Tamarinddus indica L.)
เสี้ยวเครือ (Bauhinia glauca (Wall.ex Benth.)
หางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia Raf.)
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

79

กระถินไทย/กระถินยักษ (Leucaena leucocephala de Wit)

S/ST

+

+

-

-

+

-

-

80

กระถินณรงค (Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.)

T

-

+

-

-

+

-

-

81

กระถินเทพา (Acacia mangium Willd.)

T

-

+

-

-

+

-

-

82

จามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.)

T

-

+

-

-

+

83

ทิ้งถอน (Albizia procera (Roxb.)Benth.)

T

-

+

-

-

+

84

ไมยราบ (Mimosa pudica L.)

H

+

+

-

-

+

-

-

85

ไมยราบเลื้อย (Mimosa diplotricha C.Wright.)

H

+

+

-

-

+

-

-

86

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra L.)

ExS
ExT

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

ExH
H
HC
S
HC

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+
+

-

-

US
T

+

+

-

-

+

-

-

+

+

-

-

+

-

EN

C

+

+

-

+

-

-

T

-

+

-

-

+

-

-

87
88
89
90
91
92

มะขามเทศ (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.)
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ถั่วฮามาตา (Stylosanthes hamata cv. Verano)
ครามขน (Indigofera hirsuta L.)
ถั่วผี (Cajanus crassus (Prain ex King) Maesen)
ถั่วลิสงนา (Alysicarpus vaginalis (L.) DC.)
ถั่วคลา (Canavalia rosea (Sw.) DC.)

93

โสนคางคก (Aeschynomene aspera L.)

94

ประดูบาน (Pterocarpus indicus Willd.)
หมามุย (Mucuna pruriens (L.) DC.)

95

LYTHRACEAE
96

ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda Jack)

97
98

เสลา (Lagerstroemia loudoni Teijsm. & Binn.)
อินทนิลบก (Lagerstroemia macrocarpa Wall.)
MALVACEAE
99
ขี้ครอก (Urena lobata L.)
100
หญาขัดมอญ (Sida acuta Burm.f.)
MELIACEAE
101
มะฮอกกานี (Swietenia macrophylla King)
MENISPERMACEAE

T
T

-

+
+

-

-

+
+

-

-

US
US

-

+
+

-

-

+
+

-

-

T

-

+

-

-

+

-

-

102

C

+

+

-

-

+

-

-

C

+

+

-

-

+

-

-

103

เถายานาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels)
บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f.& Thomson.)
MORACEAE

104

ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lamk.)

T

-

+

-

-

+

-

-

105

ขนุนปา (Artocarpus lacucha Roxb.)

T

-

+

-

-

+

-

-

106

ขอย (Streblus asper Lour.)

T

+

+

-

-

+

-

-

107

ไทรยอยใบแหลม (Ficus benjomina L)

T

-

+

-

-

+

-

-

108

มะเดื่อปลอง (Ficus hispida L.f.)

ST/T

-

+

-

-

+

-

-

109

โพธิ (Ficus religiosa L.)

ExT

-

+

-

-

+

-

-

T

-

+

-

-

+

-

-

H

+

+

-

-

+

-

-

ExT
ExT
T

-

+
+
+

-

-

+
+
+

-

-

ExC

-

+

-

-

+

-

-

110
111
112
113
114
115

มะหาด (Artocarpus lacucha Roxb.)
MUSACEAE
กลวย (Musa sapientum L.)
MYRTACEAE
ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)
ชมพู (Eugenia javanica Lam. )
หวา (Syzygium cumini Druce)
NYCTAGINACEAE
เฟองฟา (Bougainvillea spectabilis Willd.)

หน ้า 2/3

วงศ ชื่อสามัญไทย

ลําดับที่

116
117
118
119
120
121
122

(ชื่อพฤกษศาสตร (Botanical name)
ONAGRACEAE
เทียนนา (Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell)
PALMAE
ปาลมน้ํามัน (Elaes guineenis Jacq.)
ฟอกเทล (Wodyetia bifurcata A.K.Irvine.)
มะพราว (Cocos nucifera Linn.)
PASSIFLORACEAE
กะทกรก (Passiflora foetida Linn.)
POACEAE
ไผปา (Bambusa bambos (L.) Voss.)
ไผรวก (Thyrsostachys siamensis Gamble)

ชนิดพันธุพืชที่
ชนิดพันธุพืชที่
ถูกคุกคามของ
ถูกคุกคามระดับนานาชาติ
พื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร ไมหวงหามประเภท ก ไมหวงหามประเภท ข ไมเปนไมหวงหาม ประเทศไทย (ONEP)
(IUCN)

แนวสํารวจ/จุดสํารวจ

ประเภทไมหวงหาม

ลักษณะ
พรรณไม

พื้นที่แนวทอสงกาซฯ

H

-

+

-

-

+

-

-

P
P
P

-

+
+
+

-

-

+
+
+

-

-

HC

+

+

-

-

+

-

-

B

-

+

-

-

+

-

-

B

-

+

-

-

+

-

-

123

แขม (Saccharum arundinaceum Retz.)

G

-

+

-

-

+

-

-

124

หญาไขเหา (Eragrostis ciliata (Roxb.) Nees)

G

+

+

-

-

+

-

-

125

หญาชันกาด (Pennisctum repens Linn.)

126

หญาขน (Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf)

127
128

G

+

+

-

-

+

-

-

ExG

+

+

-

-

+

-

-

หญาโขยง (Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W. Clayton)

G

+

+

-

-

+

-

-

หญาคา (Imperata cylindrica (L.) P.Beauv.)

G

+

+

-

-

+

-

-

129
130
131
132

หญาดอกหาง (Setaria flavidum (Retz.) A.Camus)
หญาตีนกา (Brachiaria distachya Stapf)
หญานกสีชมพู (Paspalidium flavidum A. Camus)
หญาปากควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) P.Beauv.)

G
G
G
G

+
+
+

+
+
+
+

-

-

+
+
+
+

-

-

133

หญาแพรก (Cynodon dactylon Pers.)

G

+

+

-

-

+

-

-

G
G

+
+

+
+

-

-

+
+

-

-

C

-

+

-

-

+

-

-

H
ExS

+
-

+
+

-

-

+
+

-

-

134
135

หญารังนก (Chloris barbata Sw.)
หญาหางหมาจิ้งจอก (Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv.)
RHAMNACEAE
หนามเล็บเหยี่ยว (Ziziphus oenoplia (L.) Mill.)
136
RUBIACEAE
137
หญาลูกขาว (Spermacoce ocymoides Burm.f.)
138
เข็มแดง (Ixora javanica (Blume) DC.)
RUTACEAE
139

มะนาว ( Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle.)

ST

-

+

-

-

+

-

-

140

มะกรูด ( Citrus hystrix DC.)

ST

-

+

-

-

+

-

-

141

สมโอ (Citrus maxima (Burm.f.) Merr.)
SAPINDACEAE

T

-

+

-

-

+

-

-

142

มะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.)
SOLANACEAE

T

-

+

-

-

+

-

-

143

โทงเทง (Physalis angulata L.)
TILIACEAE

H

-

+

-

-

+

-

-

EXST

+

+

-

-

+

-

-

H

+

+

-

-

+

-

-

EXH

-

+

-

-

+

-

-

T

-

+

-

-

+

-

-

C

+

+

-

-

+

-

-

0

+
149

0

2

144

ตะขบฝรั่ง (Muntingia calabura L.)

145

เสง (Corchorus capsularis L.)

146
147

TYPHACEAE
ธูปฤาษี (Typha angustifolia L.)
ULMACEAE
พังแหร (Trema orientalis (L.) Blume)
VITACEAE

148

เถาคัน (Cissus carnosa Roxb.)
ZINGIBERACEAE

149

กระทือ (Zingiber zerumbet (L.) Sm.)
รวม 149 ชนิด
หมายเหตุ : + = ชนิดพรรณไมที่สาํ รวจพบ
AgH : Aquatic Herb ไมลม ลุกที่อาศัยอยูในน้ํา
B : Bamboo ไมไผ
C : Climber ไมเถา ไมเลื้อย
G : Grass หญา รวมทั้งกกตางๆ
H : Herb ไมลม ลุก
P : Palm หมาก หรือปาลม
S : Shrub ไมพุม
T : Tree ไมยืนตน

H
+
70
149
0
ที่มา : ผลการสํารวจภาคสนาม โดย บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส จํากัด (กรกฎาคม 2564)
ExG : Exotic Grass หญา และกกตางประเทศ
ExH : Exotic Herb ไมลม ลุกตางประเทศ
ExP : Exotic Palm หมาก หรือปาลมตางประเทศ
ExS : Exotic Shrub ไมพุมตางประเทศ
ExT : Exotic Tree ไมยืนตนตางประเทศ
ExST : Exotic Shrubby Tree ไมยืนตนขนาดเล็กตางประเทศ
S/ST : Shurb/Shrubby Tree ไมพุมกึ่งไมยืนตนขนาดเล็ก ตางประเทศ
ST : Shrubby Tree ไมยืนตนขนาดเล็ก

EO : Epiphyte Orchid กลวยไมที่เกาะอาศัยอยูบนตนไม
CP : Climbing Palm หมาก หรือปาลม ที่ลักษณะเลื้อยพัน

HC : Herbaceous Climber ไมเถาลมลุก

CrH : Creeping Herb ไมลม ลุกที่ลําตนทอดคลานไปตามดิน หิน หรือลําตนไม
Ex : Exotic มาจากตางประเทศ

PaS : Parasitic Shrub กาฝากพุม
US : Undershrub ไมพุมขนาดเล็ก

PaHC : Parasitic Herbaceous Climber กาฝากเถาลมลุก

ExAgH : Exotic Aquatic Herb ไมลม ลุกที่อาศัยอยูในน้ํา ตางประเทศ
ประเภทของไมหวงหาม
ไมหวงหามประเภท ก ไมหวงหามธรรมดา : ไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับ อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตปิ าไม
ไมหวงหามประเภท ข ไมหวงหามพิเศษ : ไมหายากหรือไมที่ควรสงวน ซึ่งไมอนุญาตใหทําไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ
ไมเปนไมหวงหาม : ไมที่ไมไดอยูในบัญชีแนบทายพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ.2530
ชนิดพันธุพืชที่ถูกคุกคามระดับนานาชาติ (IUCN, 2021)

ชนิดพันธุพืชที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (Thailand Red Data: Plants) โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ONEP, 2549)

สูญพันธุ (Extinct : EX)

สูญพันธุ (Extinct : EX)

สูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the Wild : EW)
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically Endangered : CR)

สูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the Wild : EW)
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically Endangered : CR)

ใกลสูญพันธุ (Endangered : EN)
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable : VU)
ใกลถูกคุกคาม (Near Threatened : NT)
กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern : LC)
ขอมูลไมเพียงพอ (Data Deficient : DD)
ไมจัดอยูในสถานภาพถูกคุกคาม พบไดทั่วไป (Non threatened plant : - )

ใกลสูญพันธุ (Endangered : EN)
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable : VU)
ใกลถูกคุกคาม (Near Threatened : NT)
กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern : LC)
ขอมูลไมเพียงพอ (Data Deficient : DD)
ไมจัดอยูในสถานภาพถูกคุกคาม พบไดทั่วไป (Non threatened plant : - )
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2. บัญชีรายชื่อสัตว์ป่า

ภาคผนวก 2 (บัญชีรายชื่อสัตวปา)
รายชื่อ ความหลากชนิด ระดับความชุกชุม และสถานภาพของสัตวปาที่พบบริเวณพื้นที่แนวทอสงกาซฯ และพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากจุดกึ่งกลางแนวทอสงกาซฯ
ลําดับที่

อันดับ วงศ ชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร)

สถานภาพอนุรักษ

ที่มาของขอมูล
สอบถาม พบเห็นโดยตรง

ประเภท

ความชุกชุมบริเวณแนวทอสงกาซฯ ความชุกชุมพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร

พรบ.

สผ.

IUCN

R

M

มาก

ปานกลาง

นอย

มาก

ปานกลาง

นอย

ผลกระทบตอสัตวปา
ทางลบ ปรับตวได ทางบวก

Mammal สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
Scandentia
Tupaiidae (Treeshrew) วงศกระแต
กระแตเหนือ (Tupaia belangeri)

1

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

-

X

-

LC

LC

X

-

-

X

-

X

-

-

-

X

-

Chiroptera
Vespertilionidae (Typical Bat) วงศคางคาวลูกหนูและหูหนู
คางคาวลูกหนูบาน (Pipistrellus javanicus)

2

Rodentia
Sciuridae (Squirrels) วงศกระรอก
กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysoni)

3

กระจอน (Menetes berdmorei)

4

Muridae (Rats and Mice) วงศหนูและอน
หนูหริ่งบาน (Mus musculus)

5
6

หนูทองขาว (Rattus rattus)

7

หนูพุกใหญ (Bandicota indica)
รวม ( 7 ชนิด 7 สกุล ใน 4 วงศ จาก 3 อันดับ )
รอยละ

-

X

-

LC

LC

X

-

-

X

-

X

-

-

-

X

-

0

7

2

7

7

7

0

0

2

3

2

1

4

0

7

0

0.00

100.00

0.00

0.00

40.00

60.00

28.57

14.29

57.14

0.00

100.00

0.00

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

28.57 100.00 100.00 100.00

Bird นก
Ciconiiformes
1
2
3
4

Ardeidae (Herons, Bitterns, Egrest) วงศนกยาง
นกยางเปย (Egretta garzetta)
นกยางควาย (Bubulcus ibis)
นกยางกรอกพันธุจีน (Ardeola bacchus)
Ciconiidae (Storks) วงศนกกระสา
นกปากหาง (Anastomus oscitans)
Grulformes

5

Rallidae (Rails) วงศนกอัญชัน
นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)
Charadriiformes

6

Charadriidae (Plovers) วงศนกกระแตและนกหัวโต
นกกระแตแตแวด (Vanellus indicus)
Columbiformes

7

Columbidae (Doves, Pigeons) วงศนกเขาและนกลุมพู
นกพิราบปา (Columba livia)

-

X

-

-

LC

X

-

8

นกเขาใหญ (Spilopelia chinensis)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

9

นกเขาชวา (Geopelia striata)

-

X

-

LC

LC

X

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

10

นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

X

-

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

Cuculliformes
11
12

Cuculidae (Cuckoos) วงศนกคัคคู
นกกาเหวา (Eudynamys scolopacea)
นกกระปูดใหญ (Centropus sinensis)
Strigiformes

13

Strigidae (Owls) วงศนกเคา
นกเคาโมง, นกเคาแมว (Glaucidium cuculoides)
Apodiformes

14

Apodidae (Swifts) วงศนกแอนบินเร็ว
นกแอนตาล (Cypsiurus balasiensis)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

15

Meropidae (Bee-eaters) วงศนกจาบคา
นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

16

Coraciidae (Rollers) วงศนกตะขาบ
นกตะขาบทุง (Coracias benghalensis)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

17

Megalaimidae (Barbets) วงศนกโพระดก
นกตีทอง (Megalaima haemacephala)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

18

นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

Piciformes

Passeriformes
19

Hirundinidae (Swallows) วงศนกนางแอน
นกนางแอนบาน (Hirundo rustica)

-

X

PR

LC

LC

-

X

-

-

X

-

-

X

-

X

-

20

Motacillidae (Pipits, Wagtails) วงศนกเดาดินและนกเดาลม
นกเดาดินทุงเล็ก (Anthus rufulus)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

21

Pycnonotidae (Bulbuls) วงศนกปรอด
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

22

นกปรอดหนานวล (Pycnonotus goiavier)

-

X

PR

LC

LC

X

23

Dicruridae (Drongos) วงศนกแซงแซว
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

24

นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus)

-

X

PR

LC

LC

-

X

-

-

-

-

-

X

-

X

-

25

Corvidae (Crows, Jays, Magpies) วงศกา
อีกา (Corvus macrorhynchos)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

26
27
28
29

Sylviidae (Old World Warblers) วงศนกกระจอยและนกกระจิ๊ด
นกกระจิบหญาสีเรียบ (Prinia inornata)
นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
นกกระจิบคอดํา (Orthotomus atrogularis)
นกยอดขาวหางแพนลาย (Cistticola juncidis)

-

X
X
X
X

PR
PR
PR
PR

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

X
X
X
X

-

-

-

X
X
X

-

-

X
X
X
X

-

X
X
X
X

-

30

Turdidae (Thrushes) วงศนกกางเขน และนกเดินดง
นกกางเขนบาน (Copsychus saularis)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

หน ้า 1/3

ลําดับที่

อันดับ วงศ ชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร)

สถานภาพอนุรักษ

ที่มาของขอมูล
สอบถาม พบเห็นโดยตรง

ประเภท

ความชุกชุมบริเวณแนวทอสงกาซฯ ความชุกชุมพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร

ผลกระทบตอสัตวปา

พรบ.

สผ.

IUCN

R

M

มาก

ปานกลาง

นอย

มาก

ปานกลาง

นอย

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

-

X
X

PR
PR

LC
LC

LC
LC

X
X

-

-

-

X
-

-

-

X
X

-

X
X

-

Alaudidae (Larks) วงศนกจาบฝน
นกจาบฝนปกแดง (Mirafra erythrocephala)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

36

Laniidae (Shrikes) วงศนกอีเสือ
นกอีเสือสีน้ําตาล (Lanius cristatus)

-

X

PR

LC

LC

-

X

-

-

-

-

-

X

-

X

-

37

Artamidae (Wood-Swallows) วงศนกแอนพง
นกแอนพง (Artamus fuscus)

-

X

PR

LC

LC

-

X

-

X

-

X

-

-

-

X

-

38

Sturnidae (Starlings, Mynas) วงศนกเอี้ยงดําและนกกิ้งโครง
นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)

31

Rhipiduridae (Fantails) วงศนกอีแพรด
นกอีแพรดแถบอกดํา (Rhipidura javanica)

-

32

Nectariniidae (Sunbirds and Spiderhunters) วงศนกกินปลีและนกปลีกลวย
นกกินปลีอกเหลือง (Cinnyris jugularis)

33
34

Flowerpeckers (Dicaeidae) วงศนกกาฝาก
นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)
นกกาฝากอกเหลือง (Prionochilus maculatus)

35

ทางลบ ปรับตวได ทางบวก

-

X

PR

LC

LC

X

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

39

นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis)

-

X

PR

LC

LC

X

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

40

Passeridae (Spallows) วงศนกกระจอก
นกกระจอกบาน (Passer montanus)

-

X

-

LC

LC

X

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

PR

LC

LC

X

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

41

นกกระจอกใหญ (Passer domesticus)

42

Estrildidae (Munias) วงศนกกระติ๊ด
นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)

43

นกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata)
รวม ( 43 ชนิด 36 สกุล ใน 27 วงศ จาก 9 อันดับ)
รอยละ

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

1

42

39

42

43

38

5

6

4

17

8

8

27

0

43

0

2.33

97.67

90.70

88.37

11.63

22.22

14.81

62.96

18.60

18.60

62.79

0.00

100.00

0.00

97.67 100.00

Reptile สัตวเลื้อยคลาน
Squamata - Suborder Sauria (Lacertilia)
1

Gekkonidae (Geckos) วงศตุกแก
จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

X

-

X

-

-

-

X

-

2

จิ้งจกหางเรียบ (Hemidactylus garnotii)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

X

-

X

-

-

-

X

-

3

จิ้งจกหางแบน (Cosymbotus platyurus)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

-

4

ตุกแกบาน (Gekko gecko)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

5

Agamidae (Agamid Liazrds) วงศกิ้งกา
กิ้งกาหัวสีฟา (Calotes mystaceus)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

6

กิ้งกาหัวแดง (Calotes versicolor)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

7

Scincidae (Skinks) วงศจิ้งเหลน
จิ้งเหลนบาน (Eutropis multifasciata)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

8

จิ้งเหลนหลากลาย (Eutropis macularia)

-

X

-

LC

-

X

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

9

Varanidae (Monitor Lizards) วงศตะกวด
เหี้ย (Varanus salvator)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

10

Squamata - Suborder Serpentes (Ophidia)
Pythonidae (Pythons) วงศงูเหลือม
งูเหลือม (Python reticulatus)

X

-

PR

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

11

Colubridae (Colubrid Snakes) วงศงูเขี้ยวพิษหลัง
งูเขียวพระอินทร (Chrysopelea ornata)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

12

งูเขียวปากจิ้งจก (Ahaetulla prasina)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

13

งูสิงบาน (Ptyas korros)

-

X

PR

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

งูลายสอธรรมดา (Xenochrophis flavipunctatus)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

14
15

Elapidae (Elapid Snakes) วงศงูเขี้ยวพิษหนา
งูเหา (Naja kaouthia)
รวม ( 15 ชนิด 12 สกุล ใน 7 วงศ จาก 2 อันดับ)
รอยละ

X

-

-

LC

LC

X

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

2

13

5

15

14

15

0

0

2

8

3

4

8

0

15

0

13.33

86.67

100.00

0.00

0.00

20.00

80.00

20.00

26.67

53.33

0.00

100.00

0.00

-

-

X

-

33.33 100.00 93.33

Amphibian สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
Anutra (Salientia)
1

Bufonidae (Typical Toads) วงศคางคก
คางคกบาน (Duttaphrynus melanostictus)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

X

-

-

X

2

Ranidae (Typical Frogs) วงศกบ
กบหนอง (Fejervarya limnocharis)

-

X

-

LC

LC

X

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

3

กบบัว (Hylarana erythraea)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

4

กบนา (Hoplobatrachus rugulosus)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

5

เขียดทราย (Occidozyga martensii)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

-

6

Rhacophoridae (Old World Tree Frogs) วงศปาดโลกเกา
ปาดบาน (Polypedates leucomystax)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

7

Microhylidae (Microhylid Frogs, Froglets) วงศอึ่ง
อึ่งอางบาน (Kaloula pulchra)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

8

อึ่งน้ําเตา (Microhyla ornata)

-

X

-

LC

LC

X

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

9

อึ่งขางดํา (Microhyla heymonsi)

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

10

อึ่งลายเลอะ (Microhyla butleri)
รวม ( 10 ชนิด 8 สกุล ใน 4 วงศ จาก 1 อันดับ)
รอยละ
รวมทั้งหมด ( 75 ชนิด 63 สกุล ใน 42 วงศ จาก 15 อันดับ)
รวมรอยละทั้งหมด

-

X

-

LC

LC

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

0

10

0

10

10

10

0

2

1

3

3

4

3

0

10

0

0.00

100.00

0.00

0.00

33.33

16.67

50.00

30.00

40.00

30.00

0.00

100.00

0.00

100.00 100.00 100.00

3

72

46

74

74

70

5

8

9

31

16

17

42

0

75

0

4.00

96.00

61.33

98.67

98.67

93.33

6.67

16.67

18.75

64.58

9.14

9.71

24.00

0.00

42.86

0.00

ที่มา : ผลการสํารวจภาคสนาม โดย บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส จํากัด (กรกฎาคม 2564)
หมายเหตุ : ขอมูลการพบเห็นสัตวปา 1. ขอมูลจากการสํารวจโดยออมจากการสอบถามและจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 2. ขอมูลจากการสํารวจและพบเห็นสัตวปาโดยตรง
ความชุกชุมของสัตวปา 1. Vc : Very common (ชุกชุมมาก) 2. Co : Common (ชุกชุมปานกลาง) 3. Un : Un common (ชุกชุมนอย)
ประเภทของสัตวปา 1. R : Resident Bird (สัตวปาประจําถิ่น) 2. M : Migrtion Bird (สัตวปาอพยพ)
ผลกระทบตอสัตวปา สามารถจําแนกไดดังนี้ 1. ผลกระทบตอสัตวปาในทางลบ 2. ผลกระทบตอสัตวปาในทางบวก 3. สัตวปาที่ปรับตัวได
สถานภาพของสัตวปา 1.) สถานภาพตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562
1. PR : Protected animal (สัตวปาคุมครอง) 2. RE : Reserved animal (สัตวปาสงวน) 3. - : Non-Protected animal ไมเปนสัตวปาคุมครอง

หน ้า 2/3

ลําดับที่

อันดับ วงศ ชนิด (ชื่อวิทยาศาสตร)

สถานภาพอนุรักษ

ที่มาของขอมูล
สอบถาม พบเห็นโดยตรง

พรบ.

สผ.

IUCN

ประเภท
R

ความชุกชุมบริเวณแนวทอสงกาซฯ ความชุกชุมพื้นที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร
M

มาก

ปานกลาง

นอย

มาก

ปานกลาง

นอย

ผลกระทบตอสัตวปา
ทางลบ ปรับตวได ทางบวก

2.) สถานภาพการอนุรักษ สหพันธนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ IUCN 2021
CR : Critical Endangered species (สัตวปาใกลสูญพันธุอยางยิ่ง)
EN : Endangered species (สัตวปาใกลสูญพันธุ)
VU : Vulnerable species (สัตวปาที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ)
NT : Near Threatened (สัตวปาใกลถูกคุกคาม)
LC : Least Concern (สัตวปากลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด)
- : Non-Status animal (สัตวปาที่ไมไดรับการจัดสถานภาพ)
3.) สถานภาพการอนุรักษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สผ. 2560
CR : Critical Endangered species (สัตวปาใกลสูญพันธุอยางยิ่ง)
EN : Endangered species (สัตวปาใกลสูญพันธุ)
VU : Vulnerable species (สัตวปาที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ)
NT : Near Threatened (สัตวปาใกลถูกคุกคาม)
LC : Least Concern (สัตวปากลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด)
- : Non-Status animal (สัตวปาที่ไมไดรับการจัดสถานภาพ)

หน ้า 3/3

ภำคผนวก 3ซ
ผลกำรสำรวจทรัพยำกรชีวภำพทำงนำ

ภำคผนวก 3ฌ
แบบสอบถำมในกำรสำรวจด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม

1. แบบสอบถามหน่วยงานราชการ
และพื้นที่อ่อนไหว

2. แบบสอบถามสถานประกอบการ

3. แบบสอบถามผู้นาชุมชน

4. แบบสอบถามครัวเรือน

ภำคผนวก 3ญ
ผลกำรวิเครำะห์สภำพเศรษฐกิจ-สังคม

ภำคผนวก 3ฎ
แบบสอบถำมข้อมูลสำธำรณสุข

ภำคผนวก 3ฏ
เอกสำรประกอบกำรเข้ำพบหำรือฯ

ภำคผนวก 3ฐ
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 1

ภำคผนวก 3ฑ
สื่อที่ใช้ประกอบกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 1

ภำคผนวก 3ฒ
หนังสือเชิญประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 1

ภำคผนวก 3ณ
ป้ำยประกำศเชิญประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 1

ภำคผนวก 3ด
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นหลังกำรประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 1

ภำคผนวก 3ต
ป้ำยประกำศสรุปผลกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น
ครังที่ 1

ภำคผนวก 3ถ
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ติดประกำศ
เชิญประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 1

ภำคผนวก 3ท
ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำม
หลังกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 1

ภำคผนวก 3ธ
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ติดประกำศ
สรุปผลกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 1

ภำคผนวก 3น
หนังสือคำสั่งไห้ดำเนินกำรจัดประชุม
จำกเทศบำลตำบลมำบข่ำพัฒนำ

ภำคผนวก 3บ
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 2

ภำคผนวก 3ป
สื่อที่ใช้ในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 2

ภำคผนวก 3ผ
หนังสือเชิญประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 2

ภำคผนวก 3ฝ
ประกำศเชิญประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 2

ภำคผนวก 3พ
แบบสอบถำมควำมคิดเห็น
หลังกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 2

ภำคผนวก 3ฟ
สรุปผลกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 2

ภำคผนวก 3ภ
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ติดประกำศ
สรุปผลกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 2

ภำคผนวก 3ม
ผลวิเครำะห์แบบสอบถำม
ภำยหลังกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ครังที่ 2

ภำคผนวก 4ก
แปลงรหัสประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของกรมพัฒนำที่ดินเป็น
ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของ USGS

ภำคผนวก 4ข
ข้อมูลนำเข้ำสำหรับกำรคำนวณ
ค่ำ Surface Roughness Length, Bowen Ratio
และค่ำ Albedo โดยใช้โปรแกรม AERSURFACE

ภำคผนวก 4ค
สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
ตังแต่ปี พ.ศ.2524 ถึงธันวำคม พ.ศ. 2563

