
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ ำกัด 

จัดท ำโดย 

สิงหำคม 2564

เอกสำรประกอบกำรประชุม
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน (ครั้งที่ 2)

ต่อร่ำงรำยงำนและร่ำงมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และร่ำงมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ที่ตั้งโครงกำร ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง

โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ไปยังโรงไฟฟ้ำเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยำย ครั้งที่ 1)

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด 
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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
ตั้งอยู่ที่ ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ต่อไปจะเรียกว่า 
“โครงการฯ”) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง เป็นโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ที่มีก าลังการผลิตไฟฟ้า  
118 เมกะวัตต์  ที่จะมีการก่อสร้างในพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ภายใน 
สวนอุตสาหกรรมระยอง อินดัสเตรียล ปาร์ค โดยโครงการฯ จะมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนการ
ก่อสร้างและส่งจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ซึ่งมีแผนที่จะส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงงานในสวนอุตสาหกรรมระยองฯ และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
ในปี พ.ศ. 2567 

โครงการฯ เป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 นิ้ว มีจุดเริ่มต้นที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.  
ซึ่งอยู่ห่างจากพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ประมาณ 1.36 กิโลเมตร  
โดยแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ จะวางในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-
กระเฉท) เข้าสู่พ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และไปสิ้นสุดที่สถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ที่อยู่ภายในพ้ืนที่ โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ ในปัจจุบัน  โดยแนวท่อส่งก๊าซฯ  
ของโครงการฯ มีความยาว ประมาณ 1.36 กิโลเมตร และมีความดันใช้งาน ประมาณ 86.16 บาร์ 
 

2.  เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

การด าเนินโครงการฯ เข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องมีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้ “โครงการระบบ
ขนส่งปิโตรเลียมและน้้ามันเชื้อเพลิงทางท่อทุกขนาด ต้องมีการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ยกเว้น 



โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1)  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 
ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 

PKS/ENV/P05624/เอกสารประกอบการประชุม/GT64017_เอกสาร PP2 (SEC1) Rev.05_PKS หน้า 2 

(1) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุด 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 บาร์ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
16 นิ้ว ในทุกพ้ืนที่ แต่ไม่รวมถึงพ้ืนที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

(2) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดันใช้งานสูงสุดมากกว่า 20 บาร์ขึ้นไป 
หรือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมากกว่า 16 นิ้วขึ้นไป ที่โครงการทั้งหมดอยู่ในเขต  
นิคมอุตสาหกรรมตามกฏหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

โดยต้องมีการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นขอใบอนุญาต หรือในขั้น
ขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่กรณี”   

ซึ่งในการพัฒนาโครงการฯในครั้งนี้จะมีการใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 16 นิ้ว  
แต่มีแรงดันใช้งานสูงสุดมากกว่า 20 บาร์ ดังนั้น จึงเข้าข่ายโครงการที่ต้องมีการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต่อไป 

 
3.  ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 การก าหนดพ้ืนที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จะพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากรัศมีการแผ่ความร้อนจากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ โดยพิจารณาจากความสามารถในการตัดการ
ส่งจ่ายก๊าซฯ ของระบบควบคุมอัตโนมัต ิ(SCADA) ของ ปตท. ที่สามารถตัดการส่งจ่ายได้ภายใน 45 วินาที
หลังพบความผิดปกติ โดยทดสอบกรณีที่ท่อแตกหัก มีการรั่วไหลของก๊าซฯ ในลักษณะกลุ่มก๊าซความ
เข้มข้นสูงและเกิดการลุกติดไฟที่อาจท าให้เกิดการระเบิด (VCE) ในระยะเวลา 1 นาที ที่ความดันใช้งาน 
86.16 บาร์ และมีอิทธิพลจากอุตุนิยมวิทยาของพ้ืนที่ร่วมด้วย โดยใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ที่ได้รับการ
ยอมรับของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในการประเมิน ที่ระดับ
พลังงานที่เริ่มส่งผลกระทบให้โครงสร้างไม้ไหม้และท าให้คนเสียชีวิต 1 พบว่า มีรัศมีความร้อนประมาณ 
479.9 เมตร จากจุดที่มีการรั่วไหล ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมรัศมี
ข้างละ 500 เมตรจากก่ึงกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ดังรูปที่ 3-1 โดยอยู่ในพ้ืนทีบ่างส่วนของเขตเทศบาลต าบล
มาบข่าพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รายละเอียดดังตารางท่ี 3-1  
 

ตารางท่ี 3-1 
พื้นที่ศึกษาผลกระทบฯ รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมูบ่้าน/ชุมชน 
ระยอง นิคมพัฒนา มาบข่า หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน (หนองคล้า-มาบใหญ่) 

   ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 
1 จังหวัด 1 อ าเภอ 1 ต าบล 1 หมู่บ้าน, 1 ชุมชน 

ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ ากัด, 2564 

                                                           
1  คือ ที่ระดับพลังงาน 12.5 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร เป็นรัศมีความร้อนมีผลท าให้โครงสร้างไม้ไหม้ด้วยเปลวไฟและหลอมพลาสติกได้  

รวมถึงหากมีคนอยู่ภายในรัศมีความร้อน 1 นาที ท าให้เสียชีวิต 1% หรืออยู่ภายใน 10 วินาที ท าให้ผวิหนังไหม้ได้ 
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รูปที่ 3-1 : แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ และขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบ 

จุดเริ่มต้น : สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท. จุดสิ้นสุด : สถานีควบคุมความดันฯ ของ เอ็กโก 

โคเจน 
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4.  ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการฯ 
 
 ด้านชุมชนสัมพันธ์  :  มีการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพิ่มขึ้น 
 ด้านเศรษฐกิจ  :  ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของร้านค้าใกล้เคียง และบ้านเช่า 
 ด้านพลังงาน  :  มีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่  
 ด้านคุณภาพอากาศ  :  ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

อากาศในระดับต่ า  
 ด้านความปลอดภัย  :  การส่งก๊าซฯ ผ่านระบบท่อมีความปลอดภัยมากกว่าการขนส่ง

ช่องทางอ่ืนๆ และกรณรีั่วไหลสามารถตัดได้ด้วยระบบอัตโนมัติ  
 ด้านการคมนาคม  :  ลดผลกระทบด้านการจราจรและอุบัติเหตุ เมื่อเทียบกับการ

ขนส่งเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่ต้องมีการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
 

5. รายละเอยีดโครงการ 
 
5.1 รายละเอียดของท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ 

 ชนิดของท่อ   :  ท่อเหล็กตามมาตรฐานสากล  
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 8 นิ้ว  
 ความหนา    : 8.18 มิลลิเมตร  
 ความดันในการใช้งาน :  86.16 บาร์ 
 ความยาวท่อ   :  1,362 เมตร 
 แหล่งส่งจ่ายก๊าซฯ  : ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 4 ของ ปตท. ขนาด 42 นิ้ว 
 มาตรฐานการออกแบบ : อ้างอิงตามมาตรฐาน ASME B31.8, API 1104, DIN 30670 

ก่อสร้าง     ของประเทศสหรัฐอเมริกา รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 

รายละเอียด 
มาตรฐาน  

ASME B 31.8 

การออกแบบ 
ท่อส่งก๊าซฯ 

ของโครงการฯ 

ข้อมูลโครงการฯ 
เปรียบเทียบ 
กับมาตรฐาน 

1. การออกแบบ    
- สภาพความหนาแน่นประชากร Class 3 Class 4 ดีกว่ามาตรฐาน 
- ความลึกจากผิวดินส าหรบัวิธีการ

ก่อสร้างแบบขุดเปดิ 
0.75 เมตร 1.5 เมตร ลึกมากกว่า 

- ความหนาดินถมบริเวณตดัผ่านถนน
อย่างน้อย  

- 3.50 เมตร มาตรฐานไม่ก าหนดแต่
โครงการฯจัดให้ม ี

- ค่าความปลอดภัยเพื่อออกแบบ Class 3 = 1/0.5 Class 4 = 1/0.4 ดีกว่ามาตรฐาน 
- ความดันออกแบบ  - 1,201 psig มาตรฐานไม่ก าหนด 
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รายละเอียด 
มาตรฐาน  

ASME B 31.8 

การออกแบบ 
ท่อส่งก๊าซฯ 

ของโครงการฯ 

ข้อมูลโครงการฯ 
เปรียบเทียบ 
กับมาตรฐาน 

2. การก่อสร้าง    
- การตรวจสอบแนวเชื่อม 1/ 40-75%  

ของแนวเชื่อม 
100% ของแนวเชื่อม  

 
ดีกว่ามาตรฐาน 

- ระบบควบคมุอัตโนมตัิ SCADA - ก าหนดให้มี  
(ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
เป็นศูนย์ควบคุมหลัก) 

มาตรฐานไม่ก าหนด  
แต่โครงการฯ จัดใหม้ ี

- การสื่อสารระบบท่อด้วยระบบ 
Fiber Optics 

- ก าหนดให้ม ี มาตรฐานไม่ก าหนดแต่
โครงการฯจัดให้ม ี

- ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในกรณี
ระบบหลักไมส่ามารถใช้งานได ้

- ก าหนดให้ม ี มาตรฐานไม่ก าหนดแต่
โครงการฯ จัดให้ม ี

- ระบบป้องกันการกัดกร่อน
(Cathodic Protection) 

ก าหนดให้ม ี ก าหนดให้ม ี ตามมาตรฐาน 

- การเคลือบท่อเพื่อป้องกันสนิมและ
การผุกร่อน2/ 

ก าหนดให้ม ี ก าหนดให้ม ี ตามมาตรฐาน 

- ค่าการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ า 1.5 ของความดัน
ออกแบบ 

1.5 ของความดัน
ออกแบบ 

ตามมาตรฐาน 

- ระยะเวลาการทดสอบท่อด้วย
แรงดันน้ า 

2 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง ดีกว่ามาตรฐาน 

หมายเหตุ :     1/ มาตรฐาน API 1104 ก าหนดให้มี 
     2/ มาตรฐาน DIN 30670 ก าหนดให้มี 

 
5.2 แนวเส้นทางการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ  

 แนวเส้นทางวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีจุดเริ่มต้นที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท.   
และใช้เขตทางของถนนเป็นหลัก โดยแนวท่อส่งก๊าซฯ จะวางในเขตทางของถนนทางเข้า-ออกของสถานี
ควบคุมก๊าซที่ 4.1 ประมาณ 237 เมตร จนถึงเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่- 
กระเฉท) แล้วเบี่ยงซ้ายเพ่ือวางท่อลอดใต้ถนนทางเข้า-ออกของสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 เป็นระยะทาง
ประมาณ 7 เมตร และวางท่อในเขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) ฝั่งซ้าย
ไปจนถึงคลองมาบใหญ่ แล้ววางลอดใต้ถนนมาทางฝั่งขวาเพ่ือหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีชุมชน ก่อนเจาะลอดใต้
คลองมาบใหญ่ไปอีกฝั่งหนึ่ง จากนั้นวางเลียบถนนฝั่งขวาไปจนถึงโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน  
 โดยรายละเอียดของแนวเส้นทาง ความยาวท่อส่งก๊าซฯ และวิธีการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ 
สรุปได้ดังตารางที่ 5-1 ส่วนรูปแบบการวางท่อ และสภาพพ้ืนที่ปัจจุบันที่วางแนวท่อแสดงดังรูปที่ 5-1 
และ ภาพที่ 5-1 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 5-1  
รูปแบบการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ 

เส้นทางการวางท่อ วิธีการวางท่อ 
ความยาวท่อส่งก๊าซฯ 

(เมตร) 
1.  เริ่มจากวาล์วขนาด 12 น้ิว ทีส่ถานีควบคุมก๊าซที ่4.1 ของ 

ปตท. แล้ววางในเขตทางของถนนทางเข้า-ออกของสถานฯี 
จนถึงถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) 

วางท่อบนดิน และ 
วางท่อใต้ดิน 
ด้วยวิธีขุดเปิด 

237 

2.  วางท่อเบี่ยงไปทางซ้ายมาใช้เขตทางของถนนชุมชนหนองคล้า 
ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) มุ่งหน้าโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน 

วางท่อใต้ดินด้วย 
วิธีขุดเปิด 

446 

3.  วางท่อลอดผ่านถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-
กระเฉท) ไปยังฝั่งขวาของถนน 

วางท่อใต้ดินด้วย 
วิธีดันลอด 

12 

4.  เจาะลอดใตค้ลองมาบใหญ่ไปยังอีกฝั่งหนึ่งของคลอง วางท่อใต้ดินด้วย 
วิธีเจาะลอด 

98 

5.  วางในเขตทางฝั่งขวาของถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5  
(ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) มุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน 
จนถึงริมรั้วของโรงไฟฟ้า 

วางท่อใต้ดินด้วย 
วิธีขุดเปิด 

446 

6.  ดันท่อลอดใต้แนวรั้วคอนกรีตของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน  
ไปยังฝั่งตรงข้าม 

วางท่อใต้ดินด้วย 
วิธีดันลอด 

11 

7.  วางท่อไปตามถนนภายในโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ไปสิ้นสุดที่
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งท่ี 1) 

วางท่อใต้ดินด้วย 
วิธีขุดเปิดและ 
วางท่อบนดิน 

112 

รวม 1,362 
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด, 2564 

 
จากตารางที่ 5-1 สามารถสรุปความยาวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ในแต่ละวิธีการวางท่อ 

ส่งก๊าซฯ ได้ดังนี้ 
1) การวางท่อบนดิน    ความยาวประมาณ  60  เมตร  

(มี 2 บริเวณ คือ จุดเชื่อมต่อจากวาล์วที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท. ประมาณ  
3 เมตร และบริเวณท่อที่จะไปเชื่อมต่อกับวาล์วที่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตร
ก๊าซของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ประมาณ 57 เมตร)            

2) การวางท่อใต้ดิน   ความยาวประมาณ  1,302  เมตร  
-  การวางท่อด้วยวิธีขุดเปิด   ความยาวประมาณ  1,181  เมตร  
-  การวางท่อด้วยวิธีดันลอด   ความยาวประมาณ  23  เมตร  
-  การวางท่อด้วยวิธีเจาะลอด  ความยาวประมาณ  98  เมตร  
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รูปที่ 5-1 : รูปแบบการวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ ในแต่ละช่วง 

สถานีควบคุมก๊าซท่ี 4.1 ของ ปตท. 
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บริเวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ของ ปตท. โดยท่อจะวาง 
ในแนวเขตทางของถนนทางเขา้ออกสถานี มุ่งหน้าไปยัง 
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ-่กระเฉท)   

 

 

 

 

 
เมื่อถึงแนวรั้วลวดหนามจะเบี่ยงซา้ยแล้ววางเขตทางของ 

ถนนทางเข้าออกของสถานี จนถึงถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5  
(ซอยมาบใหญ-่กระเฉท)    

 

 

 

 

 
เมื่อถึงถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท)  
จะเบี่ยงซา้ยตดัผ่านทางเขา้ออกสถานี แล้ววางเลียบไปตาม 
เขตทางของถนนชุมชนฯ ในทิศทางมุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้า 

 

 

 

 

 
บริเวณทีต่้องมีการวางท่อพาดผ่านแนวท่อก๊าซฯ  

เส้นที่ 4 และ 5 ของ ปตท.  

 
 
 
 
 
 

เมื่อใกล้ถึงคลองมาบใหญ่จะมีการวางท่อลอดใต้ 
ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 ซึง่มีท่อก๊าซฯ ของ MIG 3 ท่อ 

 
 
 
 
 
 

วางท่อในแนวเขตทางของถนนฝ่ังตรงข้ามกบัชุมชน  

 
 
 
 
 
 

เมื่อวางท่อมาถึงแนวรั้วของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ในปัจจุบัน
จะวางท่อลอดรั้วคอนกรีตของโรงไฟฟ้า  

 
 
 
 
 
 

เมื่อท่อลอดใต้ก าแพงมายังฝั่งโรงไฟฟ้าจะวางท่อบนถนน/คัน
ของบ่อน้ าเขา้สู่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซฯ 

ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 
ที่มา : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ ากัด, 2564 

 

ถนนทางเข้า-ออก 
สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 

สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ถนนทางเข้าออกสถานี
ควบคุมก๊าซที่ 4.1 

ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 

สถานีควบคุมความดันฯ 
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน 

จุดท่ีต้องวางท่อ
ลอดท่อส่งน ้า 

ของอีสวอเตอร์ 

จุดท่ีต้องวางท่อพาด
ผ่านท่อก๊าซฯ เส้นท่ี 4 
และ 5 ของ ปตท. 

จุดท่ีต้องวางท่อลอด
ท่อส่งก๊าซฯ ของ MIG 

ภาพที่ 5-1 : สภาพปัจจุบันบริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ 

จุดท่ีต้องวางท่อลอดท่อส่งก๊าซฯ 
ของ MIG และท่อน ้าของอีสวอเตอร์ 

จุดท่ีต้องวางท่อลอด
คลองมาบใหญ่ 

จุดท่ีต้องวางท่อลอด
รั วโรงไฟฟ้า 
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การวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ จะต้องมีการวางผ่านท่อส่งน้ าของอีสวอเตอร์ ท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ เส้นที่ 4 และ 5 ของ ปตท. ท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ บริษัท มาบตาพุด อินดัส เตรียล  
แก๊ส จ ากัด (MIG) และท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนในปัจจุบัน ซึ่งทาง โครงการฯ  
ได้มีการออกแบบระยะห่างของท่อส่งก๊าซฯ ของ โครงการฯ และท่อระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  
ตามมาตรฐาน ASME B31.8 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสรุปได้ดังตารางท่ี 5-2 และรูปที่ 5-2 

 
ตารางท่ี 5-2  

ระยะห่างของท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ และท่อระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

ท่อสาธารณูปโภค 

จ านวนจุดที่
วางผ่านท่อ

สาธารณูปโภค 

ความลึกท่อ (เมตร) 
ระห่าง

ระหว่างท่อ 
(เมตร) 

ระยะห่างตาม
มาตรฐาน 

ASME B31.8 
(เมตร) 

ท่อ
สาธารณูปโภค 

ท่อของ
โครงการฯ 

1. ท่อส่งน้ าของอีสวอเตอร์ (3 น้ิว) 2 จุด 1 1.5 – 2.08 0.5–1.08 > 0.5 
2. ท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 4 ของ ปตท. 

(42 น้ิว) 
1 จุด 3.7 1.5 2.2 > 0.5 

3. ท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 5 ของ ปตท. 
(42 นิ้ว) 

1 จุด 3.7 1.5 2.2 > 0.5 

4. ท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG  
   (3, 12, 14 นิ้ว) 

1 จุด 1.5 3.5 2.0 > 0.5 

5. ท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรมของ MIG  
   (2, 6, 12 นิ้ว) 

1 จุด 1.2 2.5 1.3 > 0.5 

6. ท่อส่งก๊าซฯ ของ โรงไฟฟ้าเอ็กโก 
โคเจน ในปัจจุบัน (10 นิ้ว) 

1 จุด 1.5 2.75 1.25 > 0.5 

สรุป : ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ มีระยะห่างกับท่อระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด, 2564 
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รูปที่ 5-2 : ต าแหน่งที่มีการวางท่อลอดผ่าน/พาดผ่านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

จุดลอดผ่านท่อน้ าของ
อีสวอเตอร์ (3 นิ้ว) 

จุดพาดผ่านท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4 และ 5  
ของ ปตท. (42 นิว้) 

จุดลอดผ่านท่อก๊าซอุตสาหกรรม 
ของ MIG (3, 12, 14 นิ้ว) 

จุดลอดผ่านท่อก๊าซอุตสาหกรรม 
ของ MIG (2, 6, 12 นิ้ว) และ 
ท่อน้ าของอีสวอเตอร์  (3 นิ้ว) 

จุดลอดผ่านท่อก๊าซฯ ของ 
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ปัจจุบนั 

ต ำแหน่งท่ีมีกำรวำงท่อลอดผำ่น/ 
พำดผำ่นระบบสำธำรณูปโภค 
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5.3 การเตรียมงานวางท่อ เริ่มจาก 
1) ปรับพ้ืนที่ที่จะใช้ในการวางท่อให้เรียบสม่ าเสมอ 
2) ขนส่งท่อส่งก๊าซฯ ความยาวประมาณ 12 เมตร ประมาณ 116 ท่อน มายังพ้ืนที่ที่เตรียมไว้  
3) เชื่อมท่อโดยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เรียงตามแนวยาวโดยเว้นบริเวณทางเข้า-ออกบ้านเรือน  
4) ตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยวิธีเอ็กซเรย์ ซึ่งต้องประสานเป็นเนื้อเดียวกัน 100%  
5) ขัดสนิมด้วยวิธีการพ่นทราย  
6) เคลือบด้านนอกของท่อด้วยวัสดุป้องกันการผุกร่อน จ านวน 3 ชั้น แล้วท าการตรวจสอบ

ความหนาของสารที่เคลือบ ความสมบูรณ์ของการเชื่อม  

5.4 วิธีการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการฯ 

การก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯจะใช้วิธีการก่อสรส้าง 3 วิธี ดังรูปที่ 5-1 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (1) การขุดเปิด (Open Cut) : ใช้ส าหรับการวางท่อในพ้ืนที่ทั่วไปที่สามารถท าการขุดเปิดพื้นที่ได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ ขั้นตอนในการด าเนินการจะเริ่มจาก 

 การขุดร่องเพ่ือวางท่อตามระดับความลึกที่ก าหนด  
 น าท่อที่เชื่อมและเคลือบท่อเรียบร้อยแล้ววางลงไปในร่องที่ขุด 
 ท าการปิดกลบท่อ  
 ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนต าแหน่งท่อตลอดแนว เพ่ือความปลอดภัยของท่อ 

(2) การดันลอด (Boring / Jacking) : ใช้ส าหรับวางท่อ ณ บริเวณที่ตัดผ่านอุปสรรค / สิ่งกีดขวาง 
ขนาดเล็ก เช่น ทางรถไฟ ถนนในซอย ถนนชุมชน เป็นต้น โดยขั้นตอนจะเริ่มจาก 

 การขุดบ่อรับและบ่อส่งสองฝั่งถนน ที่ระดับที่ก าหนด  
 น าท่อลงไปในบ่อส่งแล้วเชื่อมต่อกับหัวเจาะ แล้วดันท่อลอดใต้ถนน  
 เชื่อมต่อท่อท่อนถัดไปแล้วท าการดันท่ออย่างต่อเนื่องจนถึงบริเวณบ่อรับ  
 เมื่อวางท่อแล้วเสร็จจะมีการปิดกลบบ่อ  
 มีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนต าแหน่งท่อตลอดแนว เพ่ือความปลอดภัยของท่อ  

(3) การเจาะลอด (HDD) : ใช้ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคขนาดใหญ่ เช่น ถนนที่มีความ
กว้างมาก แหล่งน้ าขนาดใหญ่ หรือพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น เป็นต้น โดยขั้นตอนจะเริ่มจาก 

 การติดตั้งแท่นเจาะในต าแหน่งของจุดเข้าและมีการวางองศาในการเจาะถูกต้อง  
 เริ่มเจาะโดยดันและหมุนหัวเจาะตามองศาที่วางไว้ และมีการใช้น้ าโคลนโซเดียม 

เบนโทไนท์เป็นตัวเคลือบช่องดินที่เจาะไม่ให้ทรุดตัวง่าย (ปริมาณการใช้ประมาณ 8 ลบ.ม.) 
 ต่อก้านเจาะท่อต่อไป จนหัวเจาะโผล่ทะลุอีกด้าน 
 ถอดหัวเจาะแล้วติดตั้งหัวคว้านเพ่ือขยายช่องเจาะ แล้วดันกลับมาตามแนวเจาะ  

ซึ่งท่อจะถูกดึงมาพร้อมกับหัวคว้าน เมื่อหัวคว้านกลับขึ้นมาท่อก็จะถูกวางไว้ในช่องที่
คว้านไว้เรียบร้อย  
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5.5 การทดสอบการรั่วไหลของท่อ  
 เมื่อมีการวางท่อเสร็จจะมีการทดสอบรอยรั่วอีกครั้ง โดยใช้วิธีการทดสอบด้วยแรงดันน้ า (วิธีการทาง
ชลสถิตย์) ซึ่งขั้นตอนจะเริ่มจาก 

1) ใส่น้ าในท่อ และอัดที่ความดัน 1.5 เท่าของความดันสูงสุด โดยน้ าทีม่ีการใช้ในการทดสอบจะเป็น
น้ าจืดหรือน้ าประปาทั่วไปที่รับมาจากสถานีผลิตน้ ามาบข่า ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
บ้านฉาง โดยไม่มีการเติมสารเคมีในน้ า ซึ่งมปีริมาณการใชน้้ ารวม 45 ลบ.ม. โดยแบ่งการทดสอบ
เป็น 2 ช่วง คือ  

- ช่วงที่ 1  สถานีความคุมก๊าซที่ 4.1 ถึงคลองมาบใหญ่ ความยาวประมาณ 695 เมตร  
   มีการใช้น้ าประมาณ 23 ลบ.ม.  

- ช่วงที่ 2  โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ถึงคลองมาบใหญ่ ความยาวประมาณ เมตร  
   มีการใช้น้ าประมาณ 22 ลบ.ม. 

2) ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เพ่ือดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ โดยสังเกตจากค่าความดันที่ลดลง  
3) หลังจากที่ท าการทดสอบจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ า ก่อนระบายทิ้งในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต

ต่อไป 

5.6 ระยะเวลาในการก่อสร้าง/วางท่อ 
 ในการก่อสร้าง/วางท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯจะใช้ระยะเวลาประมาณ 280 วัน ภายหลังจากวันที่
ได้รับอนุญาต โดยมีเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างเข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่สูงสุดประมาณ 80 คนต่อวัน และ
ไม่มีการพักอาศัยภายในพ้ืนที่ก่อสร้าง โดยแผนในการด าเนินโครงการฯแสดงดังตารางท่ี 5-3 
 

ตารางท่ี 5-3 
แผนการด าเนนิโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 

กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1. งานส ารวจออกแบบและงานการศึกษาจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

          

2.  การพิจารณารายงานการการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

          

3.  การขออนุญาตเพ่ือประกาศเขตโครงข่ายก๊าซ
ธรรมชาติ 

          

4. การออกแบบวิศวกรรมและงานก่อสร้างระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ (280 วัน) 

          

5.  งานทดสอบระบบจ่ายก๊าซธรรมชาติ           
6.  เริ่มด าเนินการจ่ายก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า           

 ที่มา : บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด, 2564 
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5.7 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
 
5.7.1  ระยะก่อสร้าง 
 1) มลพิษทางอากาศ 

 ผลกระทบ :  ฝุ่นละอองจากการปรับและขุดเปิดพ้ืนที่  
 การจัดการ :    -  เปิดพ้ืนที่เฉพาะบริเวณที่จะวางท่อ เมื่อวางท่อแล้วเสร็จให้กลบโดยเร็ว  
   -  ฉีดพรมน้ าเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
   -  ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายและ

การตกหล่นของวัสดุขณะขนส่ง 
 2) มลพิษทางเสียง 

 ผลกระทบ :  เสียงจากการท างานของเครื่องจักรและการขุดเปิดพ้ืนที่  
 การจัดการ :  -  แจ้งแผนก่อสร้างให้กับชุมชนใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้างได้รับทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนก่อสร้าง  
-  เครื่องจักรหนักที่มีเสียงดังต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ  โดยจะติด

เครื่องเฉพาะช่วงท างานและหยุดเครื่องทันทีเมื่อใช้งานเสร็จ 
-  ท าการติดตั้งก าแพงก้ันเสียงบริเวณจุดก่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ชุมชน  
-  มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง 

 3) มลพิษทางน้ า 
 ผลกระทบ :   น้ าเสียจากคนงานก่อสร้าง (4.48 ลบ.ม./วัน) และน้ าทิ้งจากการ

ทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยแรงดันน้ า (รวม 45 ลบ.ม.) 
 การจัดการ : -  น้ าเสียจากคนงานก่อสร้าง บ าบัดด้วยระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป  

และติดต่อให้หน่วยงานรับก าจัดของเสียน าไปก าจัดให้ถูกสุขาภิบาล 
-  น้ าทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยแรงดันน้ า ตรวจวัด

คุณภาพน้ า แล้วระบายลงสู่บ่อพักน้ าของโรงไฟฟ้าเอ็กโกฯ หรือระบาย
ลงสู่คลองมาบใหญ่ที่ได้รับอนุญาก่อนด าเนินการ 

 4) กากของเสีย 
 ผลกระทบ :   การก่อสร้างจะเกิดกากของเสีย ได้แก่ มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง  

(64 กก./วัน) ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยเป็นแหล่งพาหะน าโรค และเกิด
การปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า และโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือจากการ
ใช้งาน 

 การจัดการ : -  มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง (64 กก./วัน) ท าการเก็บรวบรวมลงในถัง
ขยะที่มีฝาปิดมิดชิดแล้ วรวบรวมเข้าสู่ ระบบการจัดการของ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน หรือติดต่อให้หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลต าบล
มาบข่าพัฒนา) น าไปก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป 
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  -  โคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือจากการใช้งาน จะติดต่อให้หน่วยงาน
รับก าจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการน าไปก าจัดต่อไป เช่น 
น าไปถมพ้ืนที่ เป็นต้น 

  - ผสมโคลนโซเดียมเบนโมไนท์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และให้เหลือทิ้ง
น้อยที่สุด 

5.7.2  ระยะด าเนินการ 
 1)  ด้านความปลอดภัย 
 ภายหลังจากที่มีการวางท่อส่งก๊าซฯ แล้วเสร็จ โครงการฯ จะโอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อให้กับ 

ปตท. ซ่ึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลและบ ารุงรักษาระบบท่อก๊าซธรรมชาติ  
ทั่วประเทศมานานกว่า 41 ปี และมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา 
จึงท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ปตท. จะสามารถน าแผนฉุกเฉินที่มีเข้ามาระงับเหตุที่
เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการ :  มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและเฝ้าระวังการด าเนินการให้มีความ
ปลอดภัย รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบระบบท่อเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย เช่น 

- ติดตั้งระบบวาล์วควบคุม เพ่ือปิดกั้นการจ่ายก๊าซในกรณีการซ่อมบ ารุง 
หรือกรณีที่ เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยติดตั้งที่สถานีควบคุมก๊าซที่  4.1  
เพ่ือตัดแยกจากระบบท่อประธานของ ปตท. และที่สถานีควบคุม 
ความดันและวัดปริมาตรก๊าซที่โรงไฟฟ้าเอ็กโกฯ 

- ควบคุมการส่งจ่ายก๊าซฯ ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) จากศูนย์
ปฏิบัติการชลบุร ีของ ปตท. 

- ติดตั้งป้ายเตือนตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจแนวท่อเป็นประจ า กรณีที่พบความเสี่ยงต่อแนว

ท่อฯ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปให้ข้อมูลเพ่ือลดความเสี่ยง 
- ซ่อมบ ารุงระบบท่อเป็นประจ าตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ASME 

B31.8 , NACE SP 0169 และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
 ส ารวจพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ   4  ครั้งต่อปี 
 ส ารวจป้ายเตือนแนวท่อส่งก๊าซฯ  4  ครั้งต่อปี 
 ส ารวจการรั่วของท่อส่งก๊าซฯ  1  ครั้งต่อปี 
 สังเกตการทรุดตัวของท่อส่งก๊าซฯ และการกัดเซาะของดินที่ปิด

ทับท่อส่งก๊าซฯ บริเวณที่ดินอ่อน ทางน้ าไหล หรือทางลาดชัน  
      1  ครั้งต่อปี 

 ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อที่ข้ัว
ทดสอบ     2  ครั้งต่อปี  

 ตรวจสอบการช ารุดของวัสดุเคลือบท่อ 10  ปีต่อครั้ง 
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6. การศึกษาและประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
6.1 การรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือน ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการฯ โดยรวบรวมจาก (1) ข้อมูล 
ทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (2) จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างภาคสนาม  
ในพ้ืนที่ครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท้ัง 4 ด้าน ตามแนวทางของ สผ.ประกอบด้วย  

 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  
 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  

 ซึ่งจากการพิจารณาลักษณะการด าเนินงานของโครงการฯ พบว่า ในระยะก่อสร้างอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ด้านทรัพยากรดิน คุณภาพน้ าผิวดิน การจัดการกากของเสีย 
การคมนาคมขนส่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขและสุขภาพและเศรษฐกิจ-สังคม ส่วนใน
ระยะด าเนินการอาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเศรษฐกิจ-สังคม 
โดยผลจากการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ด าเนินโครงการฯ ในแต่ละปัจจัยส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
6.1.1 คุณภาพอากาศ 
 (1) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

  จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็น
ตัวแทนของชุมชนที่อยู่ใกล้แนวเส้นทางวางท่อซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง จ านวน 1 จุด  
ดังรูปที่ 6-1 โดยด าเนินการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบว่า  
มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉลี่ย 24 ชม. และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชม. ทุกดัชนีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ก าหนด (ตารางท่ี 6-1)  
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รูปที่ 6-1 : จุดเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบการศึกษา 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดระดับเสียง เก็บตัวอยา่งดิน เก็บตัวอยา่งน้ า 

(สว่นขยาย ครัง้ที ่1) 
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ตารางท่ี 6-1  
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

พารามิเตอร์ 
ความเข้มขน้จากการ

ตรวจวัด 
(มคก./ลบ.ม.) 

ค่ามาตรฐาน 
(มคก./ลบ.ม.) 

ร้อยละของค่ามาตรฐาน 
(%) 

TSP เฉลีย่ 24 ชม. 32 - 49 330 9.7 – 14.9 
PM-10 เฉลี่ย 24 ชม. 17 – 27 120 14.2 – 22.5 

NO2 เฉลี่ย 1 ชม. 18.3 – 22.4 320 5.7 – 7.0 
หมายเหต ุ: มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547), ฉบับที่ 36 

(พ.ศ. 2553), ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) และ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) 

 
 (2) ผลการประเมินผลกระทบ 

 ระยะก่อสร้าง : กิจกรรมในระยะก่อสร้างที่ส่งผลกระทบให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง ได้แก่ กิจกรรมการขุดเปิดหน้าดิน และมลสารจากยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง  

  จากการประเมินการแพร่กระจายของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. จากการขุด
เปิดหน้าดิน บริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณท่ีมีการก่อสร้างแบบขุดเปิด จ านวน 2 จุด (รูปที่ 6-2) กรณีที่ไม่มี
และมีการก าหนดมาตรการในการฉีดพรมน้ า พบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดทั้งสองกรณี (รายละเอียดดังตารางที่ 6-2 และ รูปที่ 6-3) 
 

ตารางที่ 6-2 
ผลประเมินการแพร่กระจายของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากการขุดเปิดหน้าดิน 

จุดพิจารณาผลกระทบ 

ค่าความเข้มข้น
ที่ตรวจวัดได้ 
ในปัจจุบัน 

กรณี ไม่มี มาตรการฉีดพรมน้ า กรณี มี มาตรการฉีดพรมน้ า 

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 
+ ที่ตรวจวัดได้  

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 
+ ที่ตรวจวัดได้  

(มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.) 
จุดที่ 1 บ้านพักอาศัย  

ใกล้กับโรงไฟฟ้าเอ็กโก 
โคเจน 

49.0 44.16 93.16 22.08 71.08 

จุดที่ 2  บ้านพักอาศัย  
ใกล้กับคลองมาบใหญ่ 

49.0 55.60 104.60 27.80 76.80 

ค่ามาตรฐาน 330 
หมายเหตุ :  ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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รูปที่ 6-2 : จุดพิจารณาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง ในระยะก่อสร้าง 

1 
2 

    จุดพิจารณาผลกระทบด้านเสียง 
จากวิธีก่อสร้างแบบต่างๆ 

ระยะห่างจาก 
จุดวางท่อ (ม.) 

1. บ้านที่อยู่ใกล้วิธีก่อสร้างแบบขุดเปิด 20 
2. บ้านที่อยู่ใกล้วิธีก่อสร้างแบบดันลอด 20 
3. บ้านที่อยู่ใกล้วิธีก่อสร้างแบบเจาะลอด 25 

 

1 2 
3 

       จุดพิจารณาผลกระทบด้านอากาศ 
จากการขุดเปิด 

ระยะห่างจาก 
จุดวางท่อ (ม.) 

1. บ้านที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน 20 
2. บ้านที่อยู่ใกล้คลองมาบใหญ ่ 20 
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รูปที่ 6-3 : ความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการขุดเปิดหน้าดินกรณีที่ไม่มีและมีมาตรการฉีดพรมน้ า 
 
  ส่วนผลจากการประเมินการแพร่กระจายของมลสารจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ใช้ใน

การก่อสร้างด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือดูความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณ
ที่มีการก่อสร้างแบบขุดเปิด จ านวน 2 จุด พบว่า ค่าความเข้มข้นของมลสารดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด (รายละเอียดดังตารางที่ 6-3 และ รูปที่ 6-4) 

  จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การด าเนินโครงการฯ ในระยะนี้จะส่งผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศในระดับต่ า อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น โครงการฯ ได้ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดจะกล่าวถึงต่อไปใน ข้อที ่7 

 ระยะด าเนินการ : ในระยะด าเนินการจะมีเพียงการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางระบบ
ท่อ ซึ่งเป็นระบบปิดและอยู่ใต้พ้ืนดินเป็นส่วนใหญ ่ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 

ค่ามาตรฐาน 330 มคก./ลบ.ม. 

มค
ก.

/ล
บ.

ม.
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ตารางที่ 6-3 
ผลประเมินการแพร่กระจายของมลสารจากเครื่องจักร / เครื่องยนต์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง 

จุดพิจารณาผลกระทบ 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) เฉลี่ย 24 ชม. 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
เฉลี่ย 1 ชม. 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
เฉลี่ย 1 ชม. 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
เฉลี่ย 8 ชม. 

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 
+ที่ตรวจวัดได้  

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 
+ที่ตรวจวัดได้  

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 
+ที่ตรวจวัดได้  

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 

ค่าความเข้มข้น
จากแบบจ าลอง 
+ที่ตรวจวัดได้  

(มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม.) 
จุดที่ 1 บ้านพักอาศัย ใกล้กับโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน        

- จากเครื่องจักรในการขุดเปิด 12.52 39.52 45.03 67.42 509.79 4,930.24 225.34 3,329.48 

- จากเครื่องจักรในการดันลอด 2.26 29.26 16.42 38.81 73.48 4,493.93 44.57 3,148.71 

จุดที่ 2  บ้านพักอาศัย ใกล้กับคลองมาบใหญ่        

- จากเครื่องจักรในการขุดเปิด 13.67 40.67 54.59 76.98 618.05 5,038.50 245.97 3,350.11 

- จากเครื่องจักรในการเจาะลอด 0.44 27.44 14.77 37.16 36.33 4,456.78 11.85 3,115.99 

ค่ามาตรฐาน 120 1/ 320 2/ 34,200 3/ 10,260 3/ 
หมายเหต ุ:  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 พ.ศ. 2552 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 พ.ศ. 2538 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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รูปที่ 6-4 : ความเข้มข้นของมลสารในบรรยากาศ จากเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างวางท่อ 

ค่ามาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม. 
ค่ามาตรฐาน 320 มคก./ลบ.ม. 

ค่ามาตรฐาน 34,200 มคก./ลบ.ม. 

มค
ก.

/ล
บ.

ม.
 

มค
ก.

/ล
บ.

ม.
 

มค
ก.

/ล
บ.

ม.
 ค่ามาตรฐาน 10,260 มคก./ลบ.ม. 

มค
ก.

/ล
บ.

ม.
 

0 0 
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6.1.2 ด้านระดับเสียง  
 (1) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
  จากการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน
ที่อยู่ ในแนวเส้นทางวางท่อซึ่ งอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างจ านวน 1 จุด ดังรูปที่  6-1  
โดยด าเนินการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง และค่าระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีค่าประมาณร้อยละ 83.9-89 
(กรณีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.) และ 77.4-83.1 (กรณีระดับเสียงสูงสุด) ของค่ามาตรฐานที่ก าหนด 
รายละเอียดดังตารางท่ี 6-4 
 

ตารางท่ี 6-4  
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ดัชนีตรวจวัด 
ระดับเสียงจากการ

ตรวจวัด 
(เดซิเบล (เอ)) 

ค่ามาตรฐาน 
(เดซิเบล (เอ)) 

ร้อยละของค่ามาตรฐาน 
(%) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 58.7 – 62.3 70 83.9 – 89.0 
ระดับเสียงสูงสุด 89.0 – 95.6 115 77.4 – 83.1 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป 
 
 (2) ผลการประเมินผลกระทบ 

 ระยะก่อสร้าง : การประเมินค่าระดับเสียงของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละวิธี 
จะพิจารณาต าแหน่งที่พักอาศัยบริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ที่อยู่ใกล้กิจกรรมการวางท่อส่งก๊าซฯ 
แต่ละวิธีมากที่สุดมาเป็นตัวแทนในการประเมินผลกระทบ ดังรูปที่ 6-2 จากการประเมิน พบว่า บริเวณ
ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 , 2 และ 3 ซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับผลกระทบจากการก่อสร้างแบบขุดเปิด 
แบบดันลอด และแบบเจาะลอด จะมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ที่เกิดขึ้นจากการวางท่อ รวมกับระดับเสียง
เดิมในพ้ืนที่เท่ากับ 66.3, 67.7 และ 71.7 เดซิเบล (เอ) ตามล าดับ ซึ่งการก่อสร้างแบบเจาะลอดมีค่าเกิน
ค่ามาตรฐานที่ก าหนด (ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)) และเม่ือพิจารณาระดับเสียงรบกวน พบว่า วิธีการก่อสร้าง
ทั้ง 3 แบบ อาจจะก่อให้เกิดการรบกวน  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียง โครงการฯ ได้ก าหนดให้มี
มาตรการ ได้แก่ การก่อสร้างแบบขุดเปิดจะต้องด าเนินการในช่วงเวลากลางวัน (9.00-18.00 น.) เท่านั้น 
การวางท่อแบบดันลอดและแบบเจาะลอด ต้องมีการติดตั้งก าแพงกั้นเสียงที่ความสูง 2.5 เมตร  
และ 4 เมตร ต าแหน่งดังรูปที่ 6-2 บริเวณบ่อส่ง เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดโดยค่าระดับเสียงเฉลี่ยที่ประชาชนจะได้รับจากการวางท่อด้วยวิธีต่างๆ ก่อนและหลังติดก าแพงกั้น
เสียงแสดงดังรูปที่ 6-5  
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   หมายเหตุ : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ในปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 62.3 เดซิเบล (เอ) 
 

รูปที่ 6-5 : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้กับแนวท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการฯ 
 

 ระยะด าเนินการ : ในระยะด าเนินโครงการฯ จะไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง มีเพียง
การส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติผ่านทางระบบท่อเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงแต่อย่างใด 
 

6.1.3 ด้านทรัพยากรดิน  
 (1) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
  จากการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรดินจากแผนที่ชุดดิน พบว่า พ้ืนทีร่ัศมีศึกษา 500 เมตรจาก
กึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ พบชุดดินจ านวน 5 ชุดดิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุดดินทุ่งหว้า (Tg) (ร้อยละ 29.17)  
ที่มีการระบายน้ าดี ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0)  
มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เมื่อค านวณอัตราการชะล้างพังทลายของดินตามแนวท่อส่งก๊าซฯ  
ในปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.38 ตัน/ไร่/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการชะล้างพังทลายของดิน 
ในประเทศไทยตามการจ าแนกของ กรมพัฒนาที่ดิน (2545) สรุปว่าอัตราการชะล้างพังทลายของดินตาม
แนวท่อส่งก๊าซฯ อยู่ในระดับน้อย และเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราชะล้างพังทลายของดินที่เกิดตามธรรมชาติ 
ตามข้อมูลอ้างอิงของกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 ตัน/ไร่/ปี พบว่า อัตราการชะล้างพังทลาย
ของดินตามแนวท่อส่งก๊าซฯ มีค่าต่ ากว่าอัตราชะล้างพังทลายของดินที่เกิดตามธรรมชาติ 
 (2) ผลการประเมินผลกระทบ 

 ระยะก่อสร้าง : ในระยะก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อการชะล้างพังทะลายของดินจาก
กิจกรรมการขุดเปิดหน้าดิน และการขุดบ่อรับบ่อส่ง มีพ้ืนที่ที่ต้องขุดเปิดหน้าดินเพ่ือวางท่อประมาณ 
1,772 ตารางเมตร และบ่อรับ-บ่อส่ง 75 ตารางเมตร รวม 1,847 ตารางเมตร กรณีไม่มีมาตรการป้องกัน
จะมีปริมาณการชะล้างพังทะลายในภาพรวม 0.55 ตันต่อปี (อัตราการชะล้าง 0.48 ตันต่อไร่ต่อปี) หากมี
การก าหนดมาตรการป้องกัน เช่น การติดตั้งแผ่นเหล็กป้องกันดินพังในระหว่างการก่อสร้างและปลูกพืช

ค่ามาตรฐาน 70 เดซิเบล (เอ) 

เด
ซิเ

บล
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คลุมดินภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีอัตราการสูญเสียดินเฉลี่ย 0.02 ตันต่อปี (อัตราการชะล้าง 0.02 
ตันต่อไร่ต่อปี) 

เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการชะล้างของดินที่เกิดตามธรรมชาติ ตามข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่ระดับยอมให้มีได้ที่ 2 ตันต่อไร่ต่อปี พบว่า ปริมาณการชะล้างจากกิจกรรมของโครงการฯ มีค่าน้อยกว่า
ระดับท่ีก าหนดของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าการวางท่อของโครงการฯ จะมีผลกระทบจากต่อ
การสูญเสียดินในระดับต่ า 

 ระยะด าเนินการ : กิจกรรมโครงการฯ ในระยะด าเนินการจะมีการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติผ่านท่อที่ฝังอยู่ใต้ดิน ไม่มีกิจกรรมรบกวนทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ
โครงการฯ ผลกระทบต่อทรัพยากรดินในระยะด าเนินการจึงไม่เกิดข้ึน 

6.1.4 ด้านคุณภาพน้ า  
 (1) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
  จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในคลองมาบใหญ่ บริเวณใกล้เคียงต าแหน่งที่แนวท่อพาด
ผ่าน (รูปที่ 6-1) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบว่า ทุกดัชนีที่ท าการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน โดยมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ าประเภทที่ 3 (แหล่งน้ าที่ได้รับ
น้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โ รคตามปกติ และผ่ านกระบวนการปรั บปรุ งคุณภาพน้ าทั่ ว ไปก่ อน  และ เ พ่ือการ เกษตร )  
ผลการวิเคราะห์ ดังตารางท่ี 6-5 

 
ตารางท่ี 6-5  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าในคลองมาบใหญ่ บริเวณใกล้เคียงจุดวางท่อส่งก๊าซฯ จองโครงการฯ 
ดัชนีตรวจวัด หน่วย ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 

1. อุณหภูม ิ(Temparature) องศาเซลเซยีส 29.0 - 
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มก./ล. 7.4 5.0-9.0 
3. ออกซิเจนละลาย (DO) มก./ล. 7.7 ≥4 
4. บโีอดี (BOD5) มก./ล. <2 ≤2 
5. น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มก./ล. <3 - 
6. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5 - 
7. ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS)  มก./ล. 99 - 
8. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด  
   (Total Coliform Bacteria) 

มก./ล. 1,100.0 ≤20,000 

9. ฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรยี  
   (Fecal Coliform Bacteria) 

มก./ล. 79.0 ≤4,000 

หมายเหต ุ: ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ า 
ในแหล่งน้ าผิวดิน (ประเภทที ่3)  
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 (2) ผลการประเมินผลกระทบ 
น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ จะเกิดขึ้นเฉพาะในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย  
1) น้ าเสียจากห้องสุขาของคนงานก่อสร้าง ประมาณ 4.48 ลบ.ม./วัน ผู้รับเหมา 

จะจัดให้มีห้องสุขาเคลื่อนที่ประจ าจุดก่อสร้างร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 ห้อง โดยน้ าเสียที่เกิดขึ้นจะถูกบ าบัด
ด้วยระบบบ าบัดน้ าเสียที่ติดตั้งมากับห้องสุขาเคลื่อนที่แล้วติดต่อให้หน่วยงานรับก าจัดของเสียน าไปก าจัด 
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยไม่ระบายออกภายนอก 

2) น้ าทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยแรงดันน้ า ประมาณ 45 ลบ.ม./วัน 
โครงการฯ จะมีการทดสอบท่อ 2 ช่วง โดยช่วงแรก จากสถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 ถึงคลองมาบใหญ่ จะเกิด
น้ าจากการทดสอบประมาณ 23 ลบ.ม./วัน ช่วงที่ 2 จากคลองมาบใหญ่ไปยังสถานีควบคุมความดันและ
วัดปริมาตรก๊าซของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน จะเกิดน้ าจากการทดสอบประมาณ 22 ลบ.ม./วัน โดยน้ าที่ใช้
ในการทดสอบเป็นน้ าสะอาดหรือน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ที่ไม่มีการเติมสารเคมี เมื่อท าการ
ทดสอบแล้วเสร็จจะมีการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง น้ ามันและไขมัน ของแข็งแขวนลอย และอุณหภูมิ 
ก่อนระบายน้ าที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม พ.ศ.2559 ลงสู่คลองมาบใหญ่และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนระบายลง
สู่คลองมาบใหญ่ 

 
6.1.5 ด้านการจัดการกากของเสีย  
 (1) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
  เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย 15 ตันต่อวัน เทศบาล
ต าบลมาบข่าพัฒนามีรถจัดเก็บมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จ านวน 1 คัน มีการจัดเก็บ 
มูลฝอย 1 เที่ยวต่อวัน โดยเทศบาลฯ มีการจ้างบริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จ ากัด รับไปก าจัด 
โดยวิธีการคัดแยกและฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล บริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยแบบครบวงจรของจังหวัด
ระยอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ห่างจากเทศบาลต าบลมาบข่า
พัฒนา ประมาณ 7.9 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ก าจัดมูลฝอยดังกล่าวมีพ้ืนที่ประมาณ 15 ไร่ เริ่มก าจัดมูลฝอยตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2558 สามารถรองรับการก าจัดมูลฝอยได้ 20 ปี มีศักยภาพในการก าจัดมูลฝอย 200 ตันต่อวัน  
 (2) ผลการประเมินผลกระทบ 
  กากของเสียจะเกิดขึ้นในระยะการก่อสร้างเป็นหลัก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มูลฝอย 
ที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ เศษวัสดุก่อสร้าง (เศษเหล็ก 
กระป๋องใส่น้ ามันหล่อลื่น หรือผ้าซับน้ ามัน เป็นต้น) และโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือทิ้งจากการใช้งาน 
ซ่ึงมีรายละเอียดของการจัดการ ดังนี้ 
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   1) มูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง เช่น บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ถุงพลาสติก และแก้ว
น้ าพลาสติก เป็นต้น คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 64 กิโลกรัมต่อวัน โดยมูลฝอย
ดังกล่าวจะรวบรวมใส่ถังขยะขนาด 200 ลิตร หรือถุงด าที่ตั้งไว้ในจุดต่างๆ ของพ้ืนที่ก่อสร้างแยกตาม
ประเภทของขยะ และรวบรวมจากพ้ืนที่ก่อสร้างทุกวัน ก่อนส่งไปก าจัดโดยเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา
ต่อไป 

   2) ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษพลาสติก น้ ามันหล่อลื่น
ใช้แล้ว เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวันจะมีปริมาณน้อยมาก โดยวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้จะถูกรวบรวม 
และจ าหน่ายให้กับบริษัทรับรีไซเคิลต่อไป ส่วนเศษวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะส่งไปก าจัดร่วมกับขยะ  
ที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน หากเป็นของเสียอันตราย เช่น น้ ามันหล่อลื่น กระป๋อง หรือผ้าซับ
น้ ามัน เป็นต้น จะติดต่อบริษัทรับก าจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปก าจัดอย่างถูกวิธี
ต่อไป  
   3) โคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ
โครงการฯ มีการใช้วิธีการเจาะลอดและดันลอด มีการใช้โคลนโซเดียมเบนโทไนท์สูงสุดประมาณ 8 ลูกบาศก์
เมตร โคลนโซเดียมเบนโทไนท์เป็นวัสดุที่ผลิตจากดินธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการใช้งาน
โคลนส่วนใหญ่จะแทรกตัวอยู่ในช่องว่างของดิน ส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยจะถูกดันให้ไหลออกในฝั่งตรงข้าม  
โดยผู้รับเหมาจะด าเนินการผสมสารโซเดียมเบนโทไนท์กับน้ าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในการเจาะ
ลอด เพื่อให้มีปริมาณโคลนที่เหลือออกมาจากช่องเจาะน้อยที่สุด ซึ่งโคลนโซเดียมเบนโทไนที่เหลือจากการ
ใช้งานจะส่งก าจัดโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การปรับถมพ้ืนที่ เป็นต้น 
 
6.1.6 ด้านการคมนาคมขนส่ง  
 (1) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
 จากการตรวจนับปริมาณการจราจรบนเส้นทางหลักที่จะใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และ
เขตทางที่แนวท่อส่งก๊าซฯ จะใช้เขตทาง ได้แก่ ถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่-กระเฉท) 
โครงการได้ท าการตรวจวัดปริมาณจราจรบนถนนชุมชนหนองคล้า ซอย 5 (ซอยมาบใหญ่ -กระฉท)  
จ านวน 2 จุด (ดังรูปที่ 6-1) โดยท าการตรวจนับใน วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวันจันทร์ที่ 
21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (วันหยุดราชการและวันท าการ) ระหว่างเวลา 07.00-19.00 น. แล้วน าไป
ค านวณค่าสภาพการจราจรของถนน (V/C ratio) ในปัจจุบัน พบว่ามีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.067 หมายถึง 
สภาพการจราจรมีความคล่องตัวสูงมาก 
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 (2) ผลการประเมินผลกระทบ 
 ระยะก่อสร้าง : จะมีการขนส่งท่อ วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง และรับส่งคนงาน 

สูงสุดประมาณ 23 คันต่อวัน ประกอบด้วย รถเทรลเลอร์ที่ใช้ขนส่งท่อ 14 คันต่อวัน รถบรรทุก 10 ล้อ 
ส าหรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 5 คันต่อวัน และรถโดยสารขนาดเล็กรับ-ส่งพนักงาน 4 คันต่อวัน เมื่อน า
ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นไปใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสภาพการจราจรในพ้ืนที่บริเวณถนนชุมชน
หนองคล้า ซอย 5 (มาบใหญ่-กระเฉท) ที่มีขนาด 2 ช่องจราจร พบว่า ค่าสภาพการจราจรของถนนใน
ปัจจุบัน (V/C ratio) สูงสุดเท่ากับ 0.093 (ขาเข้า) และ 0.071 (ขาออก) ซึ่งยังคงมีสภาพการจราจร
คล่องตัวสูงมากเช่นเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจะมีการก าหนดมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการ
กีดขวางการจราจรจากกิจกรรมการของโครงการ ได้แก่  

- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ 
16.00-17.30 น. บนถนนที่มีการจราจรหนาแน่น หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  

- กรณีการวางท่อด้วยวิธีขุดเปิดในเส้นทางสายย่อย หรือการวางท่อตัดผ่านทางเข้า-
ออกบ้านเรือนชุมชน ต้องท าทางเบี่ยงชั่วคราวและ/หรือวางแผ่นเหล็ก และจัดให้
มีป้ายแสดงเขตก่อสร้าง และป้ายเตือนให้ชัดเจนตลอดระยะก่อสร้าง  

- จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนเพ่ือกั้นเขตพ้ืนที่ก่อสร้างออกจาก
เส้นทางจราจร และมีการติดตั้งป้ายเตือนในต าแหน่งที่ผู้ใช้ถนนสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน  

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง และทางเข้าออก
ของยานพาหนะในพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ อ านวยการจราจร เป็นต้น 
 ระยะด าเนินการ : กิจกรรมในระยะนี้จะมีการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อใต้ดิน 

ไม่มีการเพ่ิมปริมาณการจราจรในพื้นที่แต่อย่างใด  
 
6.1.7 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 (1) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
 ในระยะก่อสร้าง กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก  
โคเจน ที่มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐานสากล โดยมีแหล่งน้ าดับเพลิงจากบ่อเก็บน้ าดิบ
ขนาด 12,000 ลบ.ม. ที่มีปริมาณน้ าส ารองดับเพลิงประมาณ 7,500 ลบ.ม. ที่สามารถใช้ในการดับเพลิงได้
ไม่น้อยกว่า 30 นาที มีเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 3 ชุด และหัวจ่ายน้ าดับเพลิง 12 จุด นอกจากนี้ยังมีถัง
ดับเพลิงมือถือที่มีการติดตั้งตามจุดต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ 
 นอกจากนี้ ยังขอความช่วยเหลือไปยัง เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา ที่อยู่ห่างพ้ืนที่
โครงการฯ ประมาณ 2.7 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 7 นาที  ที่มีความพร้อมของ
บุคลากรและอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้ 
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 รถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์  ขนาด 12,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
 รถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ าในตัว   ขนาด 6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
 รถบรรทุกอุปกรณ์ชนิดเคลื่อนที่เร็ว  จ านวน 1 คัน 
 รถเครื่องช่วยหายใจพร้อมเครื่องอัดอากาศ จ านวน 2 ชุด 
 เครื่องสูบน้ าดับเพลิง    จ านวน 1 เครื่อง 
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 คน พนักงานจ้างตามภาระกิจ  

2 คน พนักงานจ้างทั่วไป 6 คน และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 15 คน 
 แหล่งน้ าส ารองดับเพลิง คือ สระน้ าสาธารณะมาบตาโขน หมู่ที่ 4 ห่างจาก

เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา 1.5 กิโลเมตร 
  ส่วนในระยะด าเนินการ กรณีที่ เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือไปยัง
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา และสั่งตัดระบบด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) 
จากศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ของ ปตท. 
 (2) ผลการประเมินผลกระทบ 

 ระยะก่อสร้าง : ผู้รับเหมาจะต้องขออนุญาตในการท างานทุกวัน พร้อมระบุกิจกรรมที่
อาจเสี่ยงต่อการท างาน และระบบสาธารณูปโภคได้ และต้องมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานให้กับคนงานก่อนเริ่มงานทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานให้กับคนงานก่อสร้าง ดังนั้น ผลกระทบด้านความปลอดภัยใน
ระยะนี้จะอยู่ในระดับต่ า 

 ระยะด าเนินการ : จะมีการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อใต้ดินที่มีการออกแบบและ
ก่อสร้างตามมาตรฐานสากล โดยมีระบบวาล์วควบคุมที่สถานีควบคุมก๊าซที่ 4.1 เพ่ือตัดแยกจากระบบท่อ
ประธานของ ปตท. และที่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซที่โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน เพ่ือปิดกั้นการ
จ่ายก๊าซฯ ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุง หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) จาก
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ของ ปตท. นอกจากนี้ ยังมีการซ่อมบ ารุงระบบท่อเป็นประจ าตามมาตรฐาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
6.1.8 ด้านสุขภาพ 
 (1) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้แทนครัวเรือนในรัศมีศึกษา 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อ  
เมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จ านวน 100 ตัวอย่าง แบ่งเป็นระยะ 0-50 เมตร และระยะ 51-500 
เมตร สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  สถานบริการสาธารณสุขที่เข้ารับบริการเม่ือเจ็บป่วย  : ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษา 
ที่โรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 40 และ 84.1) รองลงมา รักษาที่ รพ.ส.ต. และโรงพยาบาลเอกชน / คลินิก 
ตามล าดับ และมีบางส่วนที่ดูแลตนเองที่บ้านโดยไม่ต้องเข้ารับการบริการสาธารณสุข 
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  ความเพียงพอของสถานบริการสาธารณสุข / บุคลากรด้านสาธารณสุข : ผู้ให้สัมภาษณ์
ร้อยละ 83.3 และ 90.9 คิดเห็นว่ามีความเพียงพอ 
  ความสะดวกในการเดินทาง/รับบริการจากสถานบริการสาธารณสุข : ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อย
ละ 83.3 และ 88.6 คิดเห็นว่ามีความสะดวกในการเดินทางและเข้ารับบริการ 
  ภาวะการเจ็บป่วย/โรคประจ าตัวของสมาชิกในครัวเรือนในรอบปีที่ผ่านมา  : ผู้ให้
สัมภาษณ์ร้อยละ 33.3 และ 81.8 ไม่มีการเจ็บป่วยของสมาชิกในครัวเรือน / โรคประจ าตัว ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 66.7 และ 18.2 มีการเจ็บป่วย/โรคประจ าตัว โดยโรคที่พบ คือ โรคความดัน รองลงมาคือ 
ความเครียดสะสม และโรคทางเดินหายใจ/โรคหัวใจ ตามล าดับ 
  จากการรวบรวมข้อมูลโรคที่ผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการกับโรงพยาบาลนิคมพัฒนา  
3 อันดับแรกระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 มีโรคส าคัญในพื้นที่ ได้แก่ 
  (1) โรคระบบไหลเวียนเลือด  
  (2) โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม   
  (3) อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ 
ที่ไม่สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้  
 (2) ผลการประเมินผลกระทบ 

 ระยะก่อสร้าง : โครงการฯ จะมีการควบคุมผลกระทบจากการก่อสร้างให้อยู่ในพ้ืนที่
ก่อสร้าง และมีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เช่น การฉีดพรมน้ าเพ่ือลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง การติดตั้งก าแพงกั้นเสียง การรวบรวมและจัดการกากของเสียตามที่กฎหมาย
ก าหนด เป็นต้น เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง และจะจัด
ให้มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลในพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือลดภาระของหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ นอกจากนี้  
จะก าหนดให้มีการดูแลการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางการจราจร เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการ
เดินทางเข้ารับบริการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นท่ี 

ส่วนการป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพ้ืนที่ มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ห้องน้ า-ห้องส้วม น้ าดื่มที่สะอาด อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพและป้องกันผลกระทบต่อความเพียงพอของสถานบริการด้าน
สุขภาพในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบด้านสุขภาพจากการด าเนิน
โครงการฯ ในระยะนี้จะอยู่ในระดับปานกลาง  

 ระยะด าเนินการ : กิจกรรมในระยะนี้จะมีการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อใต้ดิน
เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด 
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6.1.9  ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
 (1) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
 จากการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 17–25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ภาพที่ 6-1) จ านวน 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) กลุ่มผู้แทนหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง (2) กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รพ.ส.ต.บ้านกระเฉท รร.วัดมาบข่า และ 
วัดมาบข่า (3) กลุ่มสถานประกอบการ (4) กลุ่มผู้น าชุมชน และ (5) กลุ่มครัวเรือน ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
ข้อห่วงกังวลที่ได้จากการส ารวจดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6-6  

สรุปข้อห่วงกังวลจากการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมโดยใช้แบบสอบถาม 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ข้อห่วงกังวล 
ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

1. กลุ่มหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 8 1. ฝุ่นละออง 
2. เสียงดัง 
3. การกีดขวางการจราจร 
 

1. อุบัติเหตุท่อก๊าซระเบิด 
2. ผลกระทบต่อการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคใน
อนาคต 

2. กลุ่มพื้นท่ีอ่อนไหวและสถานท่ีส าคัญ 3 
3. กลุ่มสถานประกอบการ 3 
4. กลุ่มผู้น าชุมชน 3 
5. กลุ่มครัวเรือน 
- ระยะ 0-50 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อฯ 
- ระยะ มากกว่า 50–500 เมตร 

จากกึ่งกลางแนวท่อฯ 

100 
(12) 
(88) 

รวมทั้งหมด 117   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มครัวเรือน 

 
ภาพที่ 6-1 : การส ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยใช้แบบสอบถาม 

 
 (9) ผลการประเมินผลกระทบ 
  ประเด็นจากการสัมภาษณ์จะเกี่ยวเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ การจราจร ระดับเสียง คุณภาพน้ าผิวดิน  
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กากของเสีย สุขภาพ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่า ผลกระทบดังกล่าวส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ระดับต่ า นอกจากนี้ การด าเนินโครงการจะเกิดผลกระทบทางบวกในส่วนของการช่วยในการพัฒนาชุมชน
ที่อยู่ใกล้เคียง โดยโครงการฯ จะมีการจัดสรรงบประมาณด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง 
ทางโครงการฯ ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือลดประเด็นข้อวิตกกังวลต่อโครงการฯ เกี่ยวกับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ และการจราจร เป็นต้น พร้อมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการฯ และเพ่ิมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งรายละเอียดของมาตรการจะกล่าวถึงต่อไปในข้อที่ 7 
 

6.2  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 2 ครั้ง คือ 

 ครั้งที่ 1 ในระหว่างการเริ่มต้นโครงการฯ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาฯ 
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซ่ึงได้ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 ครั้งที่ 2 ในระหว่างการเตรียมร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแผนที่จะด าเนินกิจกรรมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 ผลการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ จ านวน 98 ราย (รวม 2 เวที ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และ
บริษัทที่ปรึกษาฯ) ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานฯ หน่วยงาน
พิจารณารายงาน ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อม / สถาบันการศึกษา / นักวิชาการอิสระ 
และสื่อมวลชน บรรยากาศการประชุมแสดงดังภาพที่ 6-2 

 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ : ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 62.5 
รับทราบว่าจะมีโครงการฯ ก่อนที่จะเข้ามาร่วมประชุม โดยร้อยละ 47.1 รับทราบจากผู้น าชุมชน รองลงมา 
ร้อยละ 23.5 รับทราบจาก แผ่นพับ ป้ายประกาศ และร้อยละ 17.6 รับทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ 
ตามล าดับ โดยช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ที่เหมาะสมมากที่สุด 3 ล าดับ
แรก คือ แจ้งผ่านการจัดประชุม (ร้อยละ 34.1) รองลงมาคือ แจ้งผ่านผู้น าชุมชน (ร้อยละ 22.4) และ ติด
ประกาศ ณ หน่วยงานราชการพ้ืนที่ (ร้อยละ 12.9) ตามล าดับ 

 ความเข้าใจต่อเหตุผลและรายละเอียดของโครงการฯ : ผู้ตอบแบบสอบถามร้อย
ละ 54.7 มีความเข้าใจต่อโครงการฯ ส่วนร้อยละ 25.0 ยังไม่เข้าใจ และร้อยละ 20.3 ยังไม่แน่ใจ โดยในส่วน
ของผู้ที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่แน่ใจในโครงการฯ ยังต้องการทราบข้อมูลของโครงการ ด้านอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการแสดงความคิดเห็น เช่น ข้อมูลวิธีการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การตรวจสอบการรั่วของท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 
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 ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ : ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 56.2 ให้ความเห็นว่าขอบเขตในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ มีความเพียงพอแล้ว ส่วนร้อยละ 43.8 ให้ความเห็นว่าขอบเขตในการศึกษาดังกล่าว 
ยังไม่เพียงพอ โดยต้องการให้มีการศึกษาอุบัติเหตุการระเบิดของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น  
 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มีการน าประเด็นดังกล่าวไปประกอบการศึกษาและก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดดังแสดงใน ข้อที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เวทีท่ี 1 (ช่วงเช้า) เวทีท่ี 2 (ช่วงบ่าย) 

 
ภาพที่ 6-2 : บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาฯ และแนวทางการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

7. ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและ 
ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็น พบว่า โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในบางประเด็น ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น โครงการฯ จึงต้องก าหนดให้มี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่ครอบคลุมและเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบทางลบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ดังแสดง 
ในตารางท่ี 7-1 ถึง ตารางท่ี 7-3  



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
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      ตารางท่ี 7-1 
มาตรการทั่วไป โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งท่ี 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 

ตั้งอยู่ที่ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. มาตรการทั่วไป - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งท่ี 1) อย่าง
เคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน 
ประชาชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

-  

 - บริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีในการวางท่อจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และต้องได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการฯ  

-  

 - น ารายละเอียดมาตรการฯ ไปก าหนดในเงื่อนไขสัญญารับด าเนินการออกแบบ สัญญา
ก่อสร้าง สัญญาด าเนินการ อย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ 
และน าไปเผยแพร่ให้กับชุมชนโดยรอบโครงการฯ รับทราบ 

-  

 - จัดท าข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ  และแผนท่ีแสดงต าแหน่งแนวท่ออย่างละเอียด ชัดเจน 
และส่งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นท่ีใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาพื้นท่ีในอนาคต และ
ป้องกันผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยตามแนวท่อ และน าเสนอ สผ. ในรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

-  

 - จัดท าคู่มือระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการฯ และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินการ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อ ชุมชน หน่วยงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หน่วยงานด้านการจราจร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

-  

 - หากเกิดความเสียหายจากการด าเนินการโครงการฯ ให้บริษัทฯ ด าเนินการจ่ายค่าชดเชย
เร่งด่วนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมท้ังเสนอวงเงินเบื้องต้นให้เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงการฯ  เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในเบื้องต้น  

-  
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ตารางท่ี 7-1 (ต่อ) 
มาตรการทั่วไป โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งท่ี 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 

ตั้งอยู่ที่ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) - บริษัทฯ ต้องจัดท าและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ สผ. 
จังหวัดระยอง กรมธุรกิจพลังงาน และ สกพ. พิจารณาทุกๆ 6 เดือน ท้ังในระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ  

-  

 - หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมแสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ันโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องแจ้งให้จังหวัดระยอง สกพ. กรมธุรกิจ
พลังงาน และ สผ. ทราบโดยเร็ว เพื่อประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

-  

 - หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ หรือมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากท่ีเสนอไว้ในรายงานท่ีไดร้ับความเห็นชอบ ให้เป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีมอี านาจหน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต เป็นผู้พิจารณาดังนี้ 

-  

  หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ไม่กระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจอนุมัติ/อนุญาต รับจดแจ้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายน้ันๆ  

 

  หากหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตมีความเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
โครงการฯ  หรือมาตรการ อาจกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจในการอนุมัติ/อนุญาต จัดส่งรายงานการ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ  หรือมาตรการ ให ้สผ. เสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
มาตรการ 

 

 - หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการด าเนิน โครงการฯ   
บริษัทฯ ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนใน
พื้นท่ีทันที 

-  



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. คุณภาพอากาศ - ไม่เปิดหน้าดินพร้อมกันตลอดแนวก่อสร้างโดยเปิดพื้นท่ีเฉพาะท่ีจ าเป็น และเมื่อวางท่อแล้ว
เสร็จให้ฝังกลบโดยเร็วท่ีสุด 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง/วาง
ท่อส่งก๊าซฯ 
ดัชนีตรวจวัด :  -  ฝุ่นละอองรวม (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 
    -   ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 
     - ทิศทางและความเร็วลม 
สถานีตรวจวัด : บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ท่ี 8  
                         ท่ีอยู่ใกล้แนวท่อส่งก๊าซฯ  
ความถ่ี  : ตรวจวัด 1 ครั้ง 5 วันต่อเน่ือง  
                        ครอบคลุมวันท าการและวันหยุด ในช่วงท่ีมีการ

ก่อสร้างใกล้เคียงสถานีตรวจวัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 

 - ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการวางท่อแบบขุดเปิด และถนนทางเข้า -ออก พื้นท่ีก่อสร้าง 
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มจ านวนครั้งหากมีปริมาณฝุ่นละอองฟุ้งกระจายมาก  

 - ติดตั้งแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพื้นท่ีวางท่อแบบ
ขุดเปิด กรณีท่ีไม่สามารถติดตั้งแผงดังกล่าวได้ ให้ฉีดพรมน้ าหรือจัดให้มีส่ิงปกคลุมกองวัสดุ
ท่ีใช้อย่างมิดชิดเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 - จัดให้มีพื้นท่ีฉีดล้างท าความสะอาดล้อรถภายในพื้นท่ีเก็บกองท่อ เพื่อล้างท าความสะอาด
เศษดิน เศษโคลน หรือทรายท่ีติดล้อรถก่อนน ารถออกจากพื้นท่ีโครงการฯ  

 - ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 - ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อจอด 
 - ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและการตกหล่นของวัสดุ

ขณะขนส่ง หากวัสดุก่อสร้างหรือดินตกหล่นบนถนนต้องท าความสะอาดถนนทันที 

 

 - จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงท่ีผ่านชุมชน และ
ไม่เกิน 80 กม./ชม. ในพื้นท่ีท่ัวไป 

 

2. เสียง - แจ้งแผนก่อสร้างให้กับชุมชนใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้างได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  
1 สัปดาห์ก่อนก่อสร้าง เพื่อระมัดระวัง/หลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางที่มีการก่อสร้าง 

ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง /  
วางท่อส่งก๊าซฯ 
ดัชนีตรวจวัด :  -   ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
    -   ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
     - ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ เข้าพบประชาชนท่ีอยู่ประชิดกับพื้นท่ีก่อสร้างเพื่อสอบถามถึง
ผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีผลกระทบเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยด่วน 

 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2. เสียง (ต่อ) - กรณีก่อสร้างโดยใช้วิธีการเจาะลอด/ดันลอด ให้ก าหนดต าแหน่งบ่อรับ-บ่อส่งโดยหลีกเลี่ยง

บริเวณที่ต้ังของบ้านเรือนประชาชน และพื้นท่ีอ่อนไหว 

    -   ระดับเสียงสูงสุด 
     - ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทด์ท่ี 90 
     - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน 
สถานีตรวจวัด : บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ท่ี 8  
                         ท่ีอยู่ใกล้แนวท่อส่งก๊าซฯ  
ความถ่ี  : ตรวจวัด 1 ครั้ง 5 วันต่อเน่ือง  
                        ครอบคลุมวันท าการและวันหยุด ในช่วงท่ีมีการ

ก่อสร้างใกล้เคียงสถานีตรวจวัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 

 - ติดตั้งก าแพงกั้นเสียงชั่วคราวบริเวณบ่อส่งส าหรับการดันลอดท่ีรั้วของโรงไฟฟ้าเอ็กโก  
โคเจน มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร และท่ีบ่อส่งส าหรับการเจาะลอดท่ี
มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร  

 - เมื่อก่อสร้างผ่านพื้นท่ีชุมชน/พื้นท่ีอ่อนไหวให้ด าเนินการในช่วงกลางวัน (07.00-18.00 น.) 
ยกเว้นกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยต้องแจ้งแผนก่อสร้างและมาตรการ
ป้องกันผลกระทบให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบล่วงหน้า 

 - ผู้ปฏิบัติงานบริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน 90 เดซิเบล(เอ) ให้ท างานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ
จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ปล๊ักอุดหู หรือที่ครอบหู) ท่ีไดม้าตรฐาน 

 - เครื่องจักรหนักที่มีเสียงดังต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดยจะติดเครื่องเฉพาะช่วงท างาน
และหยุดเครื่องทันทีเมื่อใช้งานเสร็จ 

 

 - ตรวจสอบเครื่องมือ/เครื่องจักร โดยผู้ท่ีมีความรู้/ความช านาญ เพื่อให้อยู่ในสภาพดี และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

 

3.  ด้านคุณภาพน้ าและทรัพยากร
ชีวภาพทางน้ า 

 
 

1)  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ัวไป  

- ท่ีตั้งส านักงานชั่วคราว / พื้นท่ีเก็บท่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ของโครงการฯ  ต้องตั้งห่างจาก
แหล่งน้ าไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

1) คุณภาพน้ าผิวดิน 
ดัชนีตรวจวัด : - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

- อุณหภูมิ (Temperature) 
  - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) 
  - น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 

- จัดให้มีห้องส้วมบริเวณส านักงานชั่วคราว และท่ีพักคนงานชั่วคราวอย่างเพียงพอ และให้มี
ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปเพื่อรองรับและบ าบัดน้ าเสียดังกล่าว 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของน้ ามันและสารเคมีต่างๆ พร้อมท้ังวัสดุดูดซับ หรือ
พื้นท่ีรองรับการเก็บกักน้ ามัน เช่น ถาดเก็บและรองรับน้ ามันในพื้นท่ีก่อสร้าง เป็นต้น 

สถานีตรวจวัด : คลองมาบใหญ่ จ านวน 3 จุด คือ  
- เหนือน้ า ห่างจุดท่ีมีกิจกรรม 100 เมตร 

  - จุดท่ีมีกิจกรรม 
   - ท้ายน้ า ห่างจุดท่ีมีกิจกรรม 100 เมตร 
ความถ่ี : ช่วงท่ีมกีารเจาะลอดผ่านคลองมาบใหญ่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
 
2) การทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ า 
ดัชนีตรวจวัด : - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

- อุณหภูมิ (Temperature) 
  - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) 
  - น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
สถานีตรวจวัด  : จุดปล่อยน้ าท้ิงจากการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ า 
ความถ่ี : ช่วงท่ีมีการระบายน้ าจากการทดสอบท่อ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 

3.  ด้านคุณภาพน้ าและทรัพยากร
ชีวภาพทางน้ า (ต่อ) 

 - ห้ามล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร และ/หรือ ระบายน้ าท้ิง น้ าปนเปื้อนน้ ามัน
เครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ลงสู่แหล่งน้ าหรือพื้นท่ีใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 

 2)  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างโดยวิธีการขุดเปิด 

- เก็บกองดินให้ห่างจากแหล่งน้ ามากท่ีสุด อย่างน้อย 15 เมตร ยกเว้นบริเวณท่ีมีพื้นท่ีเก็บ
กองดินอย่างจ ากัดต้องติดต้ังรั้วดักตะกอนเพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ า 

 3) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีการก่อสร้างโดยวิธีการดัน หรือเจาะลอด 
 - ก าหนดความลึกของท่อท่ีวางตัดผ่านแหล่งน้ าด้วยวิธีดันลอดหรือเจาะลอด ระยะจากระดับ

น้ าถึงหลังท่อต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานในพื้นท่ีก าหนด 
 - กรณีก่อสร้างโดยใช้วิธีการเจาะลอด ให้ก าหนดต าแหน่งบ่อรับ-บ่อส่ง โดยหลีกเลี่ยงบริเวณ

ท่ีตั้งของบ้านเรือนประชาชน และพื้นท่ีอ่อนไหว โดยมีระยะห่างจากแหล่งน้ าท่ีท าการเจาะ
ลอดอย่างน้อย 7.5 เมตร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการยุบตัวหรือดินไถล 

 4) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ า  

- ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรับผิดชอบ หรือยินยอมจากเจ้าของพื้นท่ีก่อนด าเนินการ
ระบายน้ าท้ิงภายหลังการทดสอบแล้วเสร็จลงสู่แหล่งน้ า และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดย
เคร่งครัด 

 - ในการทดสอบท่อโดยวิธีทางชลสถิตจะต้องใช้น้ าและระบายน้ าท้ิงจากการทดสอบลงสู่
แหล่งน้ าเดิม โดยไม่มีการน าน้ าจากแหล่งน้ าหน่ึงไประบายท้ิงในอีกแหล่งน้ าหน่ึง 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.  ด้านคุณภาพน้ าและทรัพยากร

ชีวภาพทางน้ า (ต่อ) 
- น้ าท่ีใช้ในการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิตต้องเป็นน้ าสะอาด ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องเติม

สารเคมีจะต้องเป็นสารเคมีท่ีไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ า 
 - ปรับแรงดันน้ าจากการทดสอบท่อโดยวิธีทางชลสถิตให้ลดลงแล้วค่อยๆ เปิดวาล์วเพื่อ

ระบายน้ าลงในราง/ทางระบายน้ าชั่วคราวท่ีจัดท าขึ้น เพื่อลดความดันน้ าในเส้นท่อ และ
ป้องกันการกัดเซาะตล่ิงของแหล่งน้ าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ า 

 - ตรวจสอบคุณภาพน้ า ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ของแข็งแขวนลอย และน้ ามัน
และไขมัน เพื่อให้มั่นใจว่าน้ าท้ิงจากการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ าท่ีจะระบายลงสู่แหล่งน้ า 
มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงท่ีก าหนด กรณีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตเป็นผู้น าไปก าจัดต่อไป 

 

 - หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการระบายน้ าจากการทดสอบท่อด้วยแรงดันน้ าต้องด าเนินการ
แก้ไขทันที 

 

4.  ด้านการคมนาคมขนส่ง - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเวลา 07.00-08.30 น. 
และ 16.00-17.30 น. บนถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่น หรือช่วงเทศกาลต่างๆ 

ดัชนี       : สถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการฯ บริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการฯ  และข้อร้องเรียนของผู้ใช้
เส้นทาง 

สถานที่    : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการฯ  
วิธีการ     : บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการขนส่ง 

การก่อสร้างและการกองวัสดุอุปกรณ์ พร้อมบันทึก
สาเหตุ สถานท่ี ช่วงเวลา ข้อร้องเรียนของผู้ ท่ีใช้
เส้นทาง และการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง 

 

 - กรณีการวางท่อด้วยวิธีขุดเปิดในเส้นทางสายย่อย หรือการวางท่อตัดผ่านทางเข้า-ออก
บ้านเรือนชุมชน ต้องท าทางเบี่ยงชั่วคราวและ/หรือวางแผ่นเหล็ก และจัดให้มีป้ายแสดง
เขตก่อสร้าง และป้ายเตือนให้ชัดเจนตลอดระยะก่อสร้าง 

 - จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนท่ีเห็นได้ชัดเจนเพื่อกั้นเขตพื้นท่ีก่อสร้างออกจากเส้นทาง
จราจร และมีการติดตั้งป้ายเตือนในต าแหน่งท่ีผู้ใช้ถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมี
ระยะการติดตั้งท่ีเหมาะสมอย่างน้อย 150 เมตรจากพื้นท่ีก่อสร้าง และสอดคล้องกับ
ลักษณะการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.  ด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ) - ขนย้ายวัสดุท่ีไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นท่ีท่ีอาจกีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการจราจร  

จัดวางเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้งานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตพื้นท่ี
ก่อสร้าง และจ ากัดจ านวนการขนย้ายท่อในแต่ละจุดให้พอดีกับปริมาณงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้ในแต่ละวัน 

ความถ่ี    : บันทึกข้อมูลประจ าวันทุกวัน และรวบรวมสถิติต่างๆ 
จัดท าเป็นรายงานสรุปประจ าเดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 

 - ติดตั้งรั้วเหล็ก ก าแพงคอนกรีต หรือวัสดุอื่นๆ กั้นโดยรอบเขตพื้นท่ีก่อสร้างให้มีระยะ
ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีในบริเวณท่ีอยู่ใกล้ทางเข้าออกชุมชน พร้อมติดตั้ง
ป้ายสัญญาณ และ/หรือ เครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามท่ีอาจเกิดอันตราย หรือ
บริเวณพื้นท่ีท่ีมีเครื่องจักรกลก าลังปฏิบัติงานให้เห็นอย่างชัดเจน 

 

 - กรณีท่ีจ าเป็นต้องท างานในเวลากลางคืนหรือในบริเวณท่ีมีทัศนวิสัยไม่เพียงพอ ต้องติดตั้ง
ไฟสัญญาณกระพริบและไฟแสงสว่างเตือนท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 

 

 - จัดพ้ืนท่ีจอดรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ไม่ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีกีดขวางการจราจร  

 - กรณีท่ีจ าเป็นต้องปิดกั้นช่องจราจร ให้ใช้พื้นท่ีผิวจราจรให้น้อยท่ีสุด หรือจัดหาทางเบี่ยง
การจราจรชั่วคราว และประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น / สถานีต ารวจ เพื่อแจ้ง
แผนการก่อสร้าง และขอค าแนะน าและอ านวยการจราจร 

 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และทางเข้าออก
ของยานพาหนะในพื้นท่ีก่อสร้าง รวมท้ังจัดให้มีธงสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
อ านวยการจราจร 

 

 - การวางท่อโดยการขุดเปิดพื้นท่ีท่ีตัดผ่านทางเข้าออกชุมชน ร้านค้า สถานประกอบการ เป็น
ต้น ต้องท าทางข้ามชั่วคราว และ/หรือ จัดหาแผ่นเหล็กวางพาดร่องขุด เพื่อให้สามารถ
สัญจรผ่านไปมาได้สะดวก 

 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.  ด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ) - อบรมและควบคุมพนักงานขับรถท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิด ให้ปฏิบัติตามกฎ

จราจรอย่างเคร่งครัดรวมท้ังการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถตามคู่มือการบ ารุงรักษา
รถทุกครั้งก่อนใช้งาน 

 

5.  ด้านการระบายน้ าและ 
ป้องกันน้ าท่วม 

- เมื่อท าการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละพื้นท่ีวางท่อของโครงการฯ  ให้ดูแลและปรับปรุง
สภาพการระบายน้ ากรณีท่ีได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของ โครงการฯ ให้มีสภาพ
เหมือนเดิมหรือตามท่ีได้ตกลงกับหน่วยงานหรือเจ้าของพื้นท่ี  รวมท้ังจัดเก็บเศษวัสดุ
ก่อสร้างที่ตกหล่น หรือกีดขวางทางระบายน้ าออกจากพื้นท่ี 

ดัชนี : ตรวจสอบสภาพการระบายน้ าและน้ าท่วมขังใน
พื้นท่ีก่อสร้าง โดยแสดงรายการตรวจสอบ 
พร้อมภาพถ่ายสภาพการระบายน้ าในช่วงท่ีมี
การก่อสร้าง 

สถานที ่       : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการฯ  
วิธีการ         : บันทึกสภาพการระบายน้ าและน้ าท่วมขังในพื้นท่ี

ก่อสร้าง โดยใช้รายการตรวจสอบพร้อมภาพถ่าย
สภาพการระบายน้ าในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง 

ความถ่ี : บันทึกข้อมูลทุกวัน ในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 

 - จัดวางกองเศษดิน หรือวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ าในพื้นท่ี 
 - ไม่ด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงท่ีมีฝนตกหนัก 
 - ห้ามท้ิงขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในระบบระบายน้ าท่ีอยู่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 
 - หลีกเลี่ยงการกองดินท่ีเกิดจากการขุดเปิดพื้นท่ี เพื่อวางท่อส่งก๊าซฯ ใกล้ระบบระบายน้ า 

เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นปิดกั้นทางระบายน้ า 
6.  ด้านการจัดการกากของเสีย 1.  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบบริเวณพื้นท่ีสานักงานชั่วคราวและพื้นท่ีก่อสร้าง ดัชนี : บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของ

โครงการฯ   
สถานที ่ : พื้นท่ีก่อสร้างโครงการฯ  
วิธีการ : บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของ

โครงการฯ  โดยระบุหัวข้อในการเก็บบันทึก
ข้อมูล เช่น ชนิด ปริมาณ และวิธีก าจัด เป็นต้น 

ความถ่ี : เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 

 - จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยและถุงบรรจุขยะให้เพียงพอ และประสานงานกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการให้น าไปก าจัด อย่างน้อยทุก 2 วัน 

 - รวบรวมและคัดแยกเศษวัสดุท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีกเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ หรือ
จ าหน่ายให้แก่ผู้รับซ้ือ 

  



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6.  ด้านการจัดการกากของเสีย (ต่อ) - ของเสียอันตรายท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
น้ ามันหล่อลื่นและสารละลายในการล้างเครื่องมือ วัสดุดูดซับ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ท าความ
สะอาดน้ ามันท่ีหกรั่วไหล เป็นต้น จะต้องมีการเก็บแยกออกจากของเสียท่ัวไป และรวบรวม
ให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

 

 2.  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส าหรับโคลนโซเดียมเบนโทไนท์  

- ผสมโซเดียมเบนโทไนท์เพื่อใช้ในการเจาะลอดให้พอดีกับปริมาณงานเจาะลอด เพื่อไม่ให้มี
ปริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ท่ีต้องก าจัดมากเกินความจ าเป็น 

 

 - จัดเตรียมรถบรรทุกส าหรับรับเศษดินและวัสดุท่ีเหลือทิ้งจากการเจาะลอดให้เพียงพอในแต่
ละวัน โดยไม่ให้มีเศษวัสดุเหลือท้ิงตกค้างในพื้นท่ีก่อสร้างเกินปริมาณท่ีสามารถเก็บกักไว้ได้
ชั่วคราว 

 

 - การก่อสร้างบ่อรับและบ่อส่งใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ จะต้องกั้นพื้นท่ีโดยการจัดวางถุงทราย
หรือจัดท าคันดินท่ีมีความสูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของโคลนท่ี
เกิดจากการก่อสร้างไปยังพื้นท่ีใกล้เคียงและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

 

 - ใช้รถดูดท่ีมีลักษณะปิดมิดชิดในการเก็บเศษดินหรือโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ในบ่อรับ- 
บ่อส่ง เพื่อป้องกันการหกล้นหรือรั่วไหลในขณะขนส่งตลอดระยะเวลาขนส่งเพื่อน าไปก าจัด 

 

 - กรณีท่ีมีโซเดียมเบนโทไนท์เหลือท้ิงต้องน าไปก าจัดให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ และต้อง
แจ้งข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ และข้อมูลสมบัติทางเคมีของสารโซเดียมเบนโทไนท์  
ให้หน่วยงานท่ีรับก าจัด หรือเจ้าของพื้นท่ีทราบก่อนด าเนินการ 

 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6.  ด้านการจัดการกากของเสีย (ต่อ) - จัดหาพ้ืนท่ีท้ิงโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ให้เพียงพอกับปริมาณท่ีเหลือท้ิง ท้ังนี้ ต้องเป็นพื้นท่ี

ซ่ึงได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนอย่างน้อย 50 เมตร ไม่
เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม และต้องมีระยะห่างจากแหล่งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินอย่างน้อย 30 
เมตร โดยให้ระดับพื้นบ่ออยู่สูงกว่าระดับน้ าใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมท้ังท าการ
บดอัดพื้นบ่อและผนังบ่อท้ิงโคลนโซเดียมเบนโทไนท์เพื่อป้องกันน้ าชะปนเปื้อนออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

 

7.   ด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

1)  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยท่ัวไป ดัชนี : บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยระบุสาเหตุ 
ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จ านวน
ผู้ ได้รับบาดเจ็บ พร้อมท้ังระบุวิธีการแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

สถานที ่ : พื้นท่ีก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ 

- จัดท าข้อก าหนดหรือแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเสริมสร้างจิตส านึกแห่ง
ความปลอดภัย รวมท้ังกฎระเบียบต่างๆ ให้แก่คนงานโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความ
ปลอดภัยในระหว่างก่อสร้าง รวมท้ังตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย 

วิธีการ : บันทึกและสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุถึง
สาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลกระทบต่อ
สุขภาพของพนักงานและคนงานก่อสร้ าง 
จ านวนผู้ ได้รับ บาดเจ็บ วิธีการแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะ 

ความถ่ี  : เป็นระยะๆ สรุปผลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะก่อสร้าง 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 

- จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความจ าเป็นของลักษณะงาน
ให้กับเจ้าหน้าท่ีอย่างพอเพียง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังควบคุมดูแล  
ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไว้ในส านักงานโครงการฯ  และบริเวณที่สังเกตเห็นโดยง่าย 
 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหรือเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นท่ีกองเก็บ

วัสดุ และส านักงานก่อสร้างชั่วคราว 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
7.   ด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- บริเวณที่มีการติดต้ังเครื่องจักร ต้องมีการกั้นแบ่งเขตพื้นท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังจัดวางอุปกรณ์

เครื่องมือต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ 
 - ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตราย เช่น  “เขตก่อสร้าง”  

“เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น และห้ามผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นท่ีก่อสร้าง 
 - จัดให้มีระบบใบอนุญาตปฏิบัติงาน ส าหรับงานประเภทท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการ

ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น งานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี เป็นต้น 
 - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเชื่อมต่อท่อตามข้อก าหนดการ

ท างานแก่คนงานก่อนปฏิบัติงานจริง 

 

 - การใช้พื้นท่ีส านักงานชั่วคราว พื้นท่ีเก็บท่อ/วัสดุอุปกรณ์ของโครงการฯ  จะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ ท่ีดินในพื้นท่ีน้ันๆ ก่อนเข้าใช้พื้นท่ี และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท่ีก าหนด รวมท้ัง จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อย่างเพียงพอและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 

 - รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีเก็บกองวัสดุ โดยจัดเก็บและกองวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
รวมท้ังเก็บกองเศษวัสดุต่างๆ เท่าท่ีจ าเป็น 

 

 - จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นท่ีก่อสร้าง/ส านักงานชั่วคราว และจัดให้มี
ยานพาหนะพร้อมส าหรับการน าผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที 

 

 - ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และ
ความไม่ปลอดภัยต่อพื้นท่ีใกล้เคียง 

 

 - ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อตามฤดูกาลกับคนงานอย่างสม่ าเสมอ และดูแล
สภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
สัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค 

 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
7.   ด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- ก ากับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสุขภาพของ

ลูกจ้างและส่งผลการตรวจวัดแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 และประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดแบบสมุดสุขภาพประจ าตัวของลูกจ้างท่ี
ท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างท่ีพบความผิดปกติ
หรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551 

 

 - ควบคุมก ากับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมท้ัง จัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีติดตามผลกระทบอันเน่ืองมาจากการวางท่อของโครงการฯ  และหากพบปัญหา
หรือความเสียหายเกิดขึ้นให้เร่งประสานงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

 

 - ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
และหากพบว่าอุปกรณ์ช ารุดให้ด าเนินการซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดี ก่อนน ามาใช้งาน 

 

 - เมื่อมีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการท างาน ต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบ
โดยทันที และจัดท ารายงานบันทึกกรณีเกิดอุบัติเหตุท่ีอธิบายถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข และ
ผลเสียหายที่เกิดขึ้น 

 

 2)  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงขุดเปิดพ้ืนท่ี และการยกท่อลงร่องขุดและงานฝังกลบ  
 - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานขุดเปิดพื้นท่ี ให้มีมาตรการป้องกันดินถล่มท่ีเหมาะสม เพื่อให้

เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงด้านดินถล่ม 

 

 - ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระยะท่ีอาจเกิดอันตรายจากการยกท่อ
ลงร่องขุด 

 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
7.   ด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- ในการก่อสร้างวางท่อแบบขุดเปิด ในช่วงท่ีแนวท่ออยู่ห่างจากแนวเสาไฟฟ้าน้อยกว่า 5 

เมตร ต้องมีการด าเนินการ ดังน้ี 

 

  ประสานเจ้าหน้าท่ีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในพื้นท่ีเพื่อขอหารือเกี่ยวกับ
การวางท่อก่อนการด าเนินการฯ 

 

  ติดตั้งเสาค้ ายันบริเวณท่ีมีการขุดเปิดท่ีมีต าแหน่งแนวท่ออยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าน้อย
กว่า 5 เมตร 

 

 - ก่อนน ารถแบ็คโฮออกปฏิบัติงาน ต้องตรวจให้แน่ใจว่ารถแบ็คโฮอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและ
ปลอดภัย 

 

 - บริเวณปากหลุมบ่อรับ-บ่อส่ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อป้องกันการตกหลุม และจัด
ให้มีแสงสว่างและไฟกระพริบเตือนให้เพียงพอตลอดเวลา 

 

 - กั้นเขตพื้นท่ีก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณแสดงบริเวณท่ีท าการขุด และเครื่องหมาย
เตือนแสดงเขตหวงห้ามท่ีอาจเกิดอันตราย ขณะท่ีรถแบ็คโฮก าลังปฏิบัติงานให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

 

 3)  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานเชื่อมท่อฯ  
 - ตรวจสอบสภาพเครื่องเชื่อมท่อก๊าซให้อยู่ในสภาพท่ีดีก่อนน ามาใช้งาน หากพบว่าช ารุดให้

รีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีก่อนใช้งาน 

 

 - ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลส าหรับงาน
เชื่อม เช่น หน้ากากเชื่อม และแว่นตาลดแสง เป็นต้น อย่างเคร่งครัด 

 

 - กั้นเขตบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการเชื่อมท่อ พร้อมท้ังติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามท่ี
อาจเกิดอันตราย 

 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
7.   ด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- เศษโลหะหรือประกายไฟจะต้องจ ากัดให้อยู่เฉพาะบริเวณพื้นท่ีท างานเชื่อมท่อและ  

ต้องระวังไม่ให้เศษโลหะหรือประกายไฟไปสัมผัสกับวัสดุติดไฟ 

 

 - จัดให้มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานในบริเวณที่ท าการเชื่อมท่อตลอดเวลา  

 4)  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานตรวจสอบรอยเชื่อม  
 - จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยวิธีทดสอบท่ีไม่ท าลายสภาพ (NDT)  

 - ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ  
หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 

 

 - กั้นบริเวณพื้นท่ีท่ีด าเนินการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี และติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดง
เขตหวงห้ามท่ีอาจเกิดอันตราย พร้อมท้ังจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าท างาน  

 

 - ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสีเอ็กซเรย์จะต้องตรวจสอบและติด เครื่องวัดรังสี
ประจ าตัวบุคคล ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

 

 - พื้นท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้  

 5)  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานต่อเชื่องท่อส่งก๊าซฯ เดิม  
 - ประสานงานเจ้าหน้าท่ีส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) ของ ปตท. เพื่อแจ้ง

ก าหนดการและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานต่อเชื่อม และงานด้านความปลอดภัยต่างๆ 
ในระหว่างการปฏิบัติงาน 

 

 - ก่อนท าการเชื่อมต่อผู้รับเหมาจะต้องจัดท าขั้นตอนปฏิบัติในการเชื่อมต่อท่อ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติด้านความปลอดภัย และขั้นตอนการตอนโต้ภาวะฉุกเฉิน เสนอบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
7.   ด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- จัดเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบในการเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ ท้ังในส่วนของเจ้าของโครงการฯ 

และผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 

 - จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานก่อนด าเนินการเพื่อให้มีความเข้าใจท่ี
ตรงกัน ท้ังในส่วนของเจ้าของโครงการฯ และผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่ออธิบายขั้นตอนการ
เชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ ให้แก่ผู้รับผิดชอบรับทราบก่อนด าเนินการ 

 

 - เจ้าหน้าท่ีเจ้าของโครงการฯ ท าการอบรมกฎความปลอดภัยท่ัวไป การขอใบอนุญาตท างาน 
และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานทุกคนท่ีจะเข้ามาท า
การปฏิบัติงานเชื่อมท่อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 

 

 - ตรวจสอบรายละเอียดด้านความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของเจ้าของโครงการฯ เป็นผู้ควบคุม 

 

 - จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุ
ฉุกเฉินตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานต่อเชื่อม ได้แก่ 

 

  รถดับเพลิง ส ารองไว้ในพื้นท่ีโครงการฯ ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงาน
ต่อเชื่อม โดยการประสานขอความร่วมมือและเตรียมความพร้อมร่วมกับ
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา 

 

  ประสานขอความร่วมมือและเตรียมความพร้อมร่วมกับโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลใกล้เคียงในการจัดเตรียมรถพยาบาล/พยาบาล อย่างน้อย 1 คน 
ส ารองไว้ในพื้นท่ีด าเนินงานตลอดช่วงระยะเวลาท่ีมีการเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซ 

 

  เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง จ านวน 2 ชุด ไว้ในพื้นท่ีปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา  
  เครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซ จ านวน 1 ชุด ในพื้นท่ีปฏิบัติงานเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซฯ  



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
7.   ด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- ติดตั้งป้ายเตือน ราวเหล็ก หรือแผงคอนกรีตโดยรอบท่ีท างานต่อเชื่อมเพื่อป้องกัน

บุคคลภายนอกและต้องประสานงานกับผู้ควบคุมการส่งจ่ายก๊าซในเรื่องของความดันของ
ก๊าซฯ ในท่อขณะท าการต่อเชื่อมเพื่อให้ความดันอยู่ในช่วงท่ีก าหนดและแจ้งเวลาเริ่มต้น -
สิ้นสุดของงาน 

 

 6)  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง   

- กั้นบริเวณเพื่อไม่ให้น าเครื่องจักรเข้าใกล้ฐานของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

 

 - จัดให้มีสัญลักษณ์ก าหนดระยะปลอดภัยในบริเวณใกล้พื้นท่ีก่อสร้างโดยเฉพาะจุดตกท้องช้าง
ของสายไฟ เพื่อใช้สังเกตการเคลื่อนท่ีของเครื่องจักรจะไม่สูงกว่าระยะปลอดภัย 

 

 - ต่อสายดินกับท่อท่ีวางเรียงอยู่ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยขนาดพื้นท่ีหน้าตัดของปากคีบ
บริเวณท่ีจับกับวัสดุดังกล่าวต้องมีพื้นท่ีสัมผัสท่ีมากพอท่ีสามารถถ่ายเทกระแสลงดินได้ 

 

 7)  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงงานวางท่อใกล้กับสาธารณูปโภคอื่นๆ  
 - ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้องตามแนวระบบ ท่อของ

โครงการฯ  เพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค ต าแหน่ง ระดับความลึก 
และแนวทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้หรืออาจกระทบกับระบบ
สาธารณูปโภคท่ีพบในปัจจุบันก่อนเข้าด าเนินการ 

 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมการท างานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างใกล้ชิด รวมท้ังการ
ติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อ และหากพบปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้น ให้
เร่งประสานงานแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

 

 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
7.   ด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 
8)  ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากบุคคลท่ี 3  

- ติดตั้งป้ายเตือนแสดงต าแหน่งแนววางท่อ และหมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตลอดแนวท่อ โดยลักษณะและข้อความในป้ายให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด
ความเสียหายกับท่อ 

 

 9)  การป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงการขนย้ายและการจัดเก็บท่อ  

- จัดเก็บท่อในลักษณะท่ีมีความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความ
เสียหายกับท่อ 

 

 - ท าการปรับระดับพื้นท่ีก่อนท่ีจะน าท่อลงวาง พร้อมจัดหาวัสดุป้องกันการพังทลายของกอง
ท่อในแนวท่อที่วางเป็นฐาน เพื่อให้การสัมผัสระหว่างท่อและวัสดุรองรับมีความมั่นคง 

 

 - ควบคุมผู้รับเหมาให้เรียงท่อส่งก๊าซฯ อยู่ภายในพื้นท่ีท่ีได้กันไว้เพื่อเป็นเขตก่อสร้างเท่าน้ัน 
ท้ังน้ี พื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมก่อสร้างในเขตทางถนนจะอยู่ในพื้นท่ีว่างในเขตทาง  และการติดตั้ง
เครื่องหมายจราจรในช่วงท่ีมีกิจกรรมก่อสร้างจะใช้พื้นท่ีผิวจราจรบริเวณไหล่ทางถนน
เท่าน้ัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ท่ีสัญจร 

 

 - จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของรถแบ็คโฮ และอุปกรณ์ในการยกให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้
งานก่อนเริ่มงาน 

 

 - ตรวจสอบไม่ให้มีส่ิงกีดขวาง หรือคนอยู่ในระยะท่ีอาจเกิดอันตรายจากการยกท่อ  
8.   ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- จัดเจ้าหน้าท่ีมวลชนสัมพันธ์เข้าพบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

แผนงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ รวมท้ังการ
ประสานงานขอความร่วมมือในระยะก่อสร้าง และการรับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อสงสัย
ก่อนการด าเนินกิจกรรมก่อสร้างในพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในโครงการฯ และคลายความวิตกกังวล 

1)  บันทึกข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน/ชุมชนใกล้เคียง 
ดัชนี : บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน

และชุมชนใกล้เคียง โดยการจัดเจ้าหน้าท่ีเข้า
พบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น  



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
8.   ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

- จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ  และช่องทางในการติดต่อกับ
โครงการฯ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน และเบอร์โทรศัพท์ท่ีส าคัญ
ส าหรับติดต่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการ ประชาชนและผู้น าชุมชน  
ท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้าง ในระยะ 500 เมตร
จากกึ่งกลางแนวท่อส่งก๊าซฯ  

 - จัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการฯ เพือ่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการ มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน 
ต่างๆ พร้อมติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น หากมีข้อร้องเรียนต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

วิธีการตรวจวัด : - บันทึกสถิติข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนจากชุมชน  
  - บันทึกการเข้าพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน และ

รายงานการแก้ไขปัญหา 
ความถ่ี : ตลอดระยะก่อสร้าง โดยต้องมีการสรุปและ 

รายงานผลทุก 6 เดือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
 
2) ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น 
ดัชนี  : ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความ

คิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน / ผู้น าท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ต่อการด าเนินโครงการฯ  

กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการ ประชาชนและผู้น าชุมชน  
ท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ 
ในระยะ 500 เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ท่ีอยู่
ใกล้เคียง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ  ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง 
เช่น การจัดท าเอกสารเผยแพร่ในรูปของแผ่นพับ ใบปลิว หรือรูปแบบท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน สถานประกอบการ ผู้น าชุมชน ตลอดจน
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและคลายความวิตกกังวล 

 - จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนปัญหา ความเสียหาย และความเดือดร้อนร าคาญท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการฯ ท่ีมีระยะเวลาในการแก้ไขอย่างชัดเจน พร้อมท้ังมี
การจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของข้อ
ร้องเรียน และการแก้ไขปัญหา โดยต้องท าการสรุปผลการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเป็น
รายเดือน หากพบข้อร้องเรียนท่ีมีสาเหตุมาจากโครงการฯ  ให้ด าเนินการแก้ไขโดยเร็วท่ีสุด 
พร้อมบันทึกข้อร้องเรียน สาเหตุ การแก้ไขปัญหา และแจ้งผลการแก้ไขผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย เช่น แจ้งโดยตรงกับผู้ร้องเรียน ติดประกาศท่ีหน่วยงานท้องถิ่น ท าหนังสือแจ้ง
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งผ่านการประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น 
 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
8.   ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

- จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมโครงการฯ  และช่องทางติดต่อกับโครงการฯ  
เช่น ตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนในท่ีท าการชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเรื่อง
ร้องเรียน และเบอร์โทรศัพท์ท่ีส าคัญส าหรับติดต่อกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร เป็นต้น 

วิธีการ : - ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความ
คิดเห็น  

  - ส ารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน  
ความถ่ี :      อย่างน้อย 1 ครั้ง ช่วงท่ีมีการก่อสร้างผ่านพื้นท่ี 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
 
3) สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับและติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ดัชนี : สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับ

และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมก ากับและ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ 

วิธีการ : สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับ
และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในการ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ความถ่ี : ทุก 6 เดือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
 
 

 - เข้าพบผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานีต ารวจ ก่อนการก่อสร้าง  
เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างและวิธีการก่อสร้าง เพื่อหารือถึงแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องการลดผลกระทบจากการกีดขวางทางเข้า-ออก
ถนนย่อย และประสานเพื่อขอความร่วมมือในระยะก่อสร้าง 

 - ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้กับชุมชนตามแนวท่อเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของชุมชน
และรับฟังข้อคิดเห็นก่อนท่ีจะเริ่มก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน เน้ือหาการประชาสัมพันธ์
ประกอบด้วย แผนท่ีบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง แผนการก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่องทางติดต่อสื่อสารเรื่องร้องเรียน  

 - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
ก่อนก่อสร้าง โดยจัดท าเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งบริเวณช่วงถนนท่ีแนวท่อส่งก๊าซฯ  
วางผ่าน เพื่อให้ผู้สัญจรใช้ความระมัดระวังเมื่อสัญจรผ่าน หรือเลือกใช้เส้นทางอื่น 

 - ประสานงานกับผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 
รวมถึงจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน เพื่อ
ติดตามเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนร าคาญท่ีเกิดขึ้นจากโครงการฯ   

- จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
อันเน่ืองมาจากกิจกรรมของโครงการฯ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 
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ตารางท่ี 7-2 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
8.   ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมการท างานของบริษัทรับเหมาอย่างใกล้ชิด ตลอดการก่อสร้าง เพือ่ให้
มีความระมัดระวังมากขึ้น รวมท้ังการติดตามผลกระทบจากการวางท่อของโครงการฯ  หากพบ
ปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้นให้เร่งประสานงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

 - กรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง ในขณะท่ีมีการก่อสร้างต้องเข้า
ช่วยเหลือ เยียวยา และแก้ไขความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทันที รวมท้ังรายงานสาเหตุ ผลของความ
เสียหาย และแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า 

 

 - ควบคุมดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดมิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง 

 

 - จัดเจ้าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบ ควบคุม ดูแลความเรียบร้อยของพื้นท่ีภายหลังการก่อสร้าง  
 - สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีตามความเหมาะสม เช่น การ

สนับสนุนกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีวันส าคัญของชุมชน สนับสนุนการศึกษา  
ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสาธารณประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น 

 

 - จัดต้ังคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานปกครอง ผู้แทน
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี ผู้น าชุมชนระดับอ าเภอ อย่างน้อย 1 คน หรือตัวแทน
พื้นท่ีหรือสถานท่ีที่มีความสาคัญและอ่อนไหวต่อผลกระทบ ตัวแทนประชาชนในระดับอ าเภอ
อย่างน้อย 2 คน ท้ังน้ี ให้สัดส่วนของภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหน่ึงขององค์ประกอบ
คณะกรรมการท้ังหมด โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการฯ  และรับเรื่องร้องเรียนปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนร าคาญในชุมชนอัน เป็นต้น 

 

 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 
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ตารางท่ี 7-3 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
1)  นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

- ก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น ข้อก าหนดการท างานใน
พื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นต้น 

1) การรั่วไหลและเหตุฉุกเฉิน 
ดัชนี : การรั่วไหลของก๊าซฯ เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น และ
การซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการฯ  
สถานที ่ : พื้นท่ีด าเนินการระบบขนส่งก๊าซฯ ทางท่อ 
วิธีการ :   -   บันทึกการรั่วไหลของก๊าซฯ และเหตุฉุกเฉินท่ี

เกิดขึ้น  พร้อมท้ังระบุสาเหตุวิ ธีการแก้ ไข
ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี และ
ชุมชนใกล้เคียง 

     - ผลการซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการฯ  
ความถ่ี :    - ผลบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ (ทุกครั้งท่ีเกิดเหตุ 

และสรุปทุก 1 เดือน) 
       - ผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน (ปีละ 1 ครั้ง) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
2) การเฝ้าระวังแนวท่อส่งก๊าซฯ 
ดัชนี  :    - ส ารวจพื้นท่ีวางท่อส่งก๊าซฯ ตามมาตรฐาน 

ASME B 31.8  
     - ส ารวจบ ารุงรักษาป้ายเตือน เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ASME B 31.8  

 - จัดให้มีการอบรม / ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 
แก่พนักงานท่ีปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงาน 
อย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน 
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

 2)  การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลและการลุกไหม้ 
 - ส ารวจพื้นท่ีวางท่อส่งก๊าซฯ เป็นประจ าปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B 31.8 

โดยการส ารวจกิจกรรมต่างๆ ในแนวท่อท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น การก่อสร้างเหนือ
แนวท่อ การตอกเสาเข็ม การขุดดิน การท าการเกษตร เป็นต้น  

 - ด าเนินการส ารวจบ ารุงรักษาป้ายเตือน เป็นประจ าปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ASME B 31.8 โดยด าเนินการพร้อมกับการส ารวจพื้นท่ีวางท่อส่งก๊าซฯ ด้วยการเดินเท้าและ
ทางรถยนต์ โดยตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนย้ายป้ายเตือน มีการหักช ารุด หรือข้อความบน
ป้ายเตือนลบเลือนหรือไม่ เป็นต้น  

 - ส ารวจรอยรั่วของท่อส่งก๊าซฯ เป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B 31.8 
ส ารวจด้วยการเดินเท้า โดยใช้การสังเกตสภาพแวดล้อมตามแนวท่อท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
ใช้ร่วมกับเครื่องมือตรวจวัดก๊าซฯ  
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 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 
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ตารางท่ี 7-3 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ) 
- ตรวจสอบการช ารุดของวัสดุเคลือบท่อ 10 ปีต่อครั้ง โดยตรวจวัดค่าความต่างศักดิ์เพื่อหา

ต าแหน่งท่ีวัสดุเคลือบท่อช ารุดและประมาณขนาดของแผล ตลอดความยาวท่อ  

วิธีการ :    - ส ารวจกิจกรรมต่างๆ ในแนววางท่อท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบ เช่น การก่อสร้างเหนือแนวท่อ การ
ตอกเสาเข็ม การขุดดิน การท าการเกษตร เป็น
ต้น  

     - ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายป้ายเตือน การหักช ารุด 
หรือการลบเลือนของข้อความบนป้ายเตือน เป็นต้น 
(ด าเนินการพร้อมกับการส ารวจพื้นท่ีวางท่อส่ง
ก๊าซฯ ด้วยการเดินเท้าและทางรถยนต์) 

ความถ่ี : ปีละ 4 ครั้ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
3) การบ ารุงรักษาแนวท่อส่งก๊าซฯ 
ดัชนี  : สังเกตการณ์ทรุดตัวของท่อส่งก๊าซฯ และการกัด

เซาะของดินท่ีปิดทับท่อส่งก๊าซฯ บริเวณท่ีดิน
อ่อน ทางน้ าไหลหรือทางลาดชัน 

วิธีการ : ส ารวจและสังเกตการทรุดตัวของท่อส่งก๊าซฯ 
และการกัดเซาะของดินท่ีปิดทับท่อ 

ความถ่ี : ปีละ 1 ครั้ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 - สังเกตการณ์ทรุดตัวของท่อส่งก๊าซฯ และการกัดเซาะของดินท่ีปิดทับท่อส่งก๊าซฯ บริเวณ
ท่ีดินอ่อน ทางน้ าไหลหรือทางลาดชัน เป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง 

 - การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   
เป็นประจ าปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

 - ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซฯ ใต้ดิน เป็นประจ า 10 
ปีต่อครั้ง เพื่อตรวจดูว่าท่อส่งก๊าซฯ บริเวณใดมีค่าระดับแรงดันไฟฟ้าต่ ากว่ามาตรฐาน  

 - ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ
ขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติ กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเขตระบบท่อ 

 - ดูแลรักษาป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงต าแหน่งแนวท่อ ให้เห็นข้อความและหมายเลข 
โทรศัพท์แจ้งเหตุอย่างชัดเจน ท้ังน้ี หากพบการช ารุดหรือสูญหายให้เร่งด าเนินการ
ซ่อมแซมหรือน าป้ายมาเพิ่มเติมแทนป้ายท่ีสูญหายทันที 

 - ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของพื้นท่ีท่ีระบบท่อพาดผ่าน และหน่วยงานรับผิดชอบ
ดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณใกล้เคียงแนววางท่อฯ ของโครงการฯ ให้แจ้งกิจกรรมใดๆ  
ท่ีจะด าเนินการในขอบเขตระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห ์

 - ก าหนดให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใช้ในพื้นท่ีโครงการฯ เป็นประเภทอุปกรณ์
ป้องกันการระเบิด 
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ตารางท่ี 7-3 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ) 
- จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบน้ าดับเพลิง และอุปกรณ์ระงับ

เหตุอัคคีภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (NFPA) 

4) การส ารวจรอยรั่วของท่อส่งก๊าซฯ 
ดัชนี  :    - ส ารวจรอยรั่วของท่อส่งก๊าซ เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ASME B 31.8  
      - ตรวจสอบการช ารุดของวัสดุเคลือบท่อ  
วิธีการ :    - ส ารวจรอยรั่วด้วยการเดินเท้า โดยใช้การสังเกต

สภาพแวดล้อมตามแนวท่อที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไป ใช้ร่วมกับเครื่องมือตรวจวัดก๊าซฯ  

      - ตรวจสอบการช ารุดของวัสดุเคลือบท่อด้วยการ
ตรวจวัดค่าความต่างศักดิ์ เพื่อหาต าแหน่งท่ีวัสดุเคลือบท่อช ารุด และ
ประมาณขนาดของแผลตลอดความยาวท่อ 
ความถี ่ :    - ส ารวจรอยรั่ว ปีละ 1 ครั้ง 
     - ตรวจสอบการช ารุดของวัสดุเคลือบท่อ 10 ปีต่อครั้ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
5) การบ ารุงรักษาระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซฯ 
ดัชนี  :   - ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการ 

ผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีจุดขั้วทดสอบ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169 

 

 

 - จัดให้มีระบบการขออนุญาตท างาน ในบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยง 
 3)  การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติกรณีเกิดการรั่วไหล 
 - จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน เพือ่ควบคุมสถานการณ์ในทันทีท่ีเกิด

อุบัติเหตุจากการรั่วไหลของระบบท่อ 
 - จัดท าเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานท่ีต้องประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น 

สถานีต ารวจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาล เป็นต้น 
 - ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของระบบท่อและเกิดการลุกไหม้ในพื้นท่ีระบบท่อฯ 

โดยมีความถี่ในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 - จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมินประสิทธิภาพของแผนระงับเหตุฉุกเฉินของ

โครงการฯ เป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการโอนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับ บริษัท ปตท.จ ากัด 

(มหาชน) ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ แผนฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติท้ังหมดของ
โครงการฯ จะถูกปรับไปใช้แผนฉุกเฉินของ ปตท. หลังจากที่ ปตท. ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว 
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 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 
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ตารางท่ี 7-3 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ) 
- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคมีผงท่ีบริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ

ธรรมชาติ (MRS) ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งท่ี 1) 

      -  ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการผุ
กร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดินอย่างละเอียด 
เพื่อตรวจดูว่าท่อส่งก๊าซฯ บริเวณใดมีค่าระดับ
แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่ามาตรฐาน NACE SP 0169 

วิธีการ : ตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือวัดระดับแรงดันไฟฟ้าของ
ระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซฯ  

ความถี ่ :    - ท่ีจุดขั้วทดสอบ ปีละ 2 ครั้ง 
      -  ตลอดแนวท่อ 10 ปีต่อครั้ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

6) การบันทึกสถิติการเจ็บป่วย การบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงาน 
และผลการตรวจสุขภาพ 
ดัชนี  :    - บันทึกสถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บใน

ระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน 
      - บันทึกผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน 
สถานที่ : พื้นท่ีก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ 
วิธีการ :    - บันทึกสถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บใน

ระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน     
                       - บันทึกผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน 
ความถี ่ :    - บันทึกสถิติการเจ็บป่วย (เดือนละ 1 ครั้ง) 
      - บันทึกผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (ปีละ 1 ครั้ง) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อท าหน้าท่ีควบคุมดูแลในกรณี
เกิดการรั่วไหลของก๊าซฯ 

 - จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการฯ  

 4)  การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับพนักงานปฏิบัติงาน 
 - ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมในแต่ละประเภท

ของงาน และควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับ
ประเภทของงาน 

 - ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนน ามาใช้ปฏิบัติงาน 
 - จัดให้มีระบบดูแล รักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ปฏิบัติงานเป็นประจ า 
 - ตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการฯ เป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง 
 - ขณะท่ีด าเนินการซ่อมแซมท่อก๊าซฯ ท่ีรั่วต้องปฏิบัติดังนี ้
  จัดให้มีระบบขออนุญาตเข้าท างานบริเวณท่ีท าการเชื่อมต่อท่อและการตรวจสอบ

รอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ 
  ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุง

มือ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น 
  กั้นเขตพื้นท่ีท่ีท าการเชื่อมท่อ พร้อมท้ังติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามท่ี

อาจเกิดอันตราย 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 

ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 

ENV/P05624/Progress Report/GT64017_เอกสาร PP2 (SEC2) Rev.05_PKS 
หน้า 57 

ตารางท่ี 7-3 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ) 
 การตรวจวัดก๊าซในจุดท่ีปฏิบัติงานด้วยเครื่องตรวจวัดก๊าซฯ ตลอดเวลา  
 กั้นบริเวณพื้นท่ีท่ีท าการตรวจสอบรอยเชื่อม พร้อมท้ังห้ามมิให้ผู้ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เข้ามาในพื้นท่ีดังกล่าวโดยเด็ดขาด 
  พื้นท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้ 
  ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์ ต้องตรวจสอบและติด เครื่องวัด

รังสีประจ าตัวบุคคลก่อนด าเนินการเข้าปฏิบัติงาน 
 - ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบท่อส่งก๊าซฯ ในบริเวณท่ีเป็นดินอ่อน ต้องท าการ

ควบคุมการปฏิบัติงานขุดเปิดพื้นท่ี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันดินพังทลายท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน  

 5)  การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลท่ีสามและการก่อวินาศกรรม 
 - ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงระบบ

ท่อ ให้ช่วยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใดมาท ากิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบท่อ 
 - หากหน่วยงานใดจะด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง หรือกระท าการเกี่ยวกับระบบ

สาธารณูปโภคในพื้นท่ีเขตระบบท่อ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า รวมท้ังจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีประสานงานตลอดระยะเวลา 

 - จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัด
ปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งท่ี 1) 

  
 

 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
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ตารางท่ี 7-3 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ต่อ) 
- ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของก๊าซฯ อุปกรณ์คุ้มครองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ควบคุมเพลิงท่ีติดตั้งไว้ท่ีสถานีควบคุมก๊าซ และสถานี
ควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ของโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย  
ครั้งท่ี 1) อย่างสม่ าเสมอ 

 

 - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายเตือนต าแหน่งท่อส่งก๊าซฯ หรือสัญลักษณ์ให้สามารถ
มองเห็นข้อความและหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

2.   ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนความเสียหายและความเดือดร้อนร าคาญท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการฯ  โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการแก้ไขในแต่ละขั้นตอน และการแจ้งกลับผู้ร้องท่ีชัดเจน โดยจัดท า
เป็นรูปผังแสดงขั้นตอนการ ด าเนินการท่ีชัดเจน 

1) บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชน 
ดัชนี : บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน

และชุมชนใกล้เคียง โดยการจัดเจ้าหน้าท่ีเข้า
พบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น  

กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการ ประชาชนและผู้น าชุมชน  
ท่ีอยู่ใกล้เคียงระบบท่อส่งก๊าซฯ ในระยะ 500 
เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ท่ีอยู่ใกล้เคียง  

วิธีการ  :    - บันทึกสถิติข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนจากชุมชน  
     - บันทึกการเข้าพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน และ

รายงานการแก้ไขปัญหา 
ความถ่ี : ตลอดระยะด าเนินการ โดยต้องสรุปและรายงาน

ผลทุก 6 เดือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการฯ ให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้น าชุมชน เป็นต้น โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับก๊าซ
ธรรมชาติและความปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อการด าเนิน
โครงการฯ  

 - สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน โดยเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีตามความเหมาะสม เช่น  
การร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีวันส าคัญของชุมชน การสนับสนุนด้านการกีฬา 
ด้านการศึกษาด้านสาธารณสุข และสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น 



 

 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที ่1) 
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ตารางท่ี 7-3 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.   ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

- จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
อันเน่ืองมาจากกิจกรรมของโครงการฯ ท่ีเกิดขึ้นตลอดอายุการด าเนินการของโครงการฯ  

2)  ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น 
ดัชนี : ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความ

คิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน / ผู้น าท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการต่างๆ 
ต่อการด าเนินโครงการฯ  

กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการ ประชาชนและผู้น าชุมชน  
ท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ 
ในระยะ 500 เมตรจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ท่ีอยู่
ใกล้เคียง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

วิธีการ :    - ส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความ
คิดเห็น เช่น ผลกระทบท่ีได้รับจากการด าเนิน
โครงการฯ  สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ปัญหาและความต้องการ เป็นต้น 

     - ส ารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต่อ
โครงการฯ  

ความถ่ี : 1 ครั้ง ในปีแรกท่ีเปิดด าเนินการ และเป็นประจ า 
ทุก 5 ปี ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ  

หน่วยงานรับผิดชอบ :  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดูแลระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในช่วงนด าเนินการ ภายหลังจากที่บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ได้ท าการโอนกรรมสิทธิ์ของท่อ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ปตท.  

 



ติดต่อสอบถำมหรอืแสดงควำมคิดเห็นได้ที่

บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ ำกัด (บริษัทท่ีปรกึษำด้ำนส่ิงแวดล้อม)

ติดต่อ  คุณขจีวรรณ เจรญิภักดี

152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230

โทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 2328 หรือ 08-7709-9089

โทรสำร 0-2509-9047 E-mail : khajeewan_c@team.co.th

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด

ติดต่อ คุณนพพร  ปิ่นกำญจน์

หมู่ที่ 8 ต ำบลมำบข่ำ  อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 

โทรศัพท์  0-2998-5674 หรือ 08-1715-1623 

E-mail : nopporn.pin@egco.com


